
Stále inspirující svatý Václav
Rok 2008 je rokem svatováclavským – připomínáme si 1100
let od narození hlavního patrona českého národa, knížete sva-
tého Václava. V rámci oslav probíhá v celé zemi – a zvláště ve
farnostech při kostelích svatému Václavu zasvěcených – řada
„svatováclavských“ akcí. Jak je tomu v místě s Václavem nej-
úžeji spjatým, ve Staré Boleslavi, jsme se ptali koordinátora
dobrovolnické činnosti související se staroboleslavským
poutním místem, pastoračního asistenta pražské římskokato-
lické farnosti Matky Boží před Týnem Mgr. Štěpána Filipce.

(pokračování na str. 4)

Světový kongres o Božím milosrdenství
Od 2. do 6. 4. 2008 se v Římě koná I. Světový kongres Bo-
žího milosrdenství. Začne ve středu 2. dubna – v den třetího
výročí úmrtí papeže Jana Pavla II. – v 10:00 mší sv. celebro-
vanou Benediktem XVI. (čtěte na str. 5)

Kompendium sociální nauky církve
Koncem února byla na půdě Katolické teologické fakulty UK
prezentována nově vydaná publikace Karmelitánského nakla-

datelství, více než pětisetstránkové Kompendium sociální
nauky církve. (pokračování na str. 5) 

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

ZPRAVODAJ
pražské arcidiecéze č. 4, duben 2008

Habemus papam!, zaznělo před třemi roky, 19. dubna 2005, na svatopetrském náměstí v Římě. Máme papeže Be-
nedikta XVI. – papeže, který nestrhuje na pohled, ale fascinuje, jakmile začne hovořit či psát. Měl jsem to štěstí,
že jsem jej mohl v 90. létech několikrát osobně vidět a slyšet. Navštěvoval kolej, v níž jsem tehdy v Římě bydlel,
a dával jejímu osazenstvu možnost, aby mu kladlo nejrůznější otázky. Odpovídal tak, že kdyby se jeho slova za-
znamenala, mohla by jít rovnou do tisku. Jednou jsem se ho zeptal, jak to dělá, že si pod tíží nepříznivých zpráv

o stavu církve a její víry, které se u něj sbíhají z celého světa, nezoufá. OdpověG si pamatuji takřka doslova: „Pře-
devším je třeba přiznat, že by bylo z čeho si zoufat. Nutno ale současně dodat, že církev nevedeme my, nýbrž
vzkříšený Pán a jeho Duch, takže pro zoufalství nemáme důvod.“ Často si tato slova připomínám.

V jejich světle můžeme 23. dubna myslet i na sv. Vojtěcha, hlavního patrona pražské arcidiecéze. Čteme-li
jeho první životopisy, může vzniknout dojem, že nevěděl, čím má v církvi být, co po něm Bůh chce. Biskup,

který se ve střetu s nesnázemi stal mnichem, a když pak usoudil, že nemůže být jedním ani druhým, rozhodl
se být misionářem, ovšem spíše proto, aby dosáhl mučednické smrti… Skrze toto všechno – objektivní nepří-

znivé okolnosti, lákadla společenského či duchovního spočinutí, vnitřní rozpory a nejistoty, proměny „defini-
tivních životních stavů“, „spiritualit“ a „charismat“ – však Vojtěcha vedl Pán a jeho Duch. To jejich společnou

mocí se stal svatým, nikoli svým tápáním či přízní císaře Oty III. a jeho dvořanů. Trojosobnímu Bohu stačí,
když se snažíme pro církev (a v ní i sami pro sebe) hledat jeho autentickou vůli. Už to je vlastně jeho
dílem, natož pak její uskutečňování.

Jestliže se tedy snad zalykáme slabostí svou i slabostí svých bratří a sester, je-li nám snad
v církvi úzko a trpíme-li jakousi eklesiální klaustrofobií (jejíž alternativou je ale pouze horror
vacui), nezoufejme: vždyO skrze toto všechno nás vede Pán a jeho Duch!

PhLic. Vojtěch Novotný,Th.D.,
vyučující na katedře fundamentální a dogmatické teologie, KTF UK

Pro zoufalství nemáme důvod –
církev vede Pán a jeho Duch

Dubnový kalendářík
2. 4. 3. výročí smrti Jana Pavla II.

zahájení I. Světového kongresu o Božím milosrden-
ství (Řím)

7. 4. Světový den zdraví
13. 4. Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu
19. 4. 3. výročí zvolení papeže Benedikta XVI.
22. 4. Den Země
23. 4. svátek sv. Vojtěcha, patrona země a hl. patrona praž.

arcidiecéze
24. 4. 3. výročí pontifikátu Benedikta XVI.
25. 4. svátek sv. Marka, evangelisty
26. 4. Světový den duševního vlastnictví
29. 4. svátek sv. Kateřiny Sienské, učitelky církve a pat-

ronky Evropy



Ze života arcidiecéze

Váš Učitel je jeden, Kristus
(Mt 23,10)

Církevní školy pražské arcidiecéze

Po úvodu do nového seriálu o církevních školách, který
jsme otiskli v minulém čísle, přinášíme nyní první dvo-
jici rozhovorů. Abychom docílili určité přehlednosti
a aby se všem školám dostalo stejného prostoru a stejné
možnosti se představit, předkládáme ředitelům a kap-
lanům jednotlivých škol jednotné otázky, které se po-
koušejí zmapovat to nejdůležitější.

Svatojánská kolej – vyšší odborná škola
pedagogická
� Představte nám Svatojánskou kolej – vyšší odbornou školu
pedagogickou. Proč by si studenti měli vybrat právě vaši ško-
lu? Čím je specifická?
Svatojánská kolej – vyšší odborná škola pedagogická se na-
chází v malebné vesničce Svatý Jan pod Skalou v nádherném
přírodním prostředí Českého krasu. Škola je umístěna v bu-
dově bývalého benediktinského kláštera. Svatojánská kolej
navázala na tradici Učitelského ústavu, který zde vedla v le-
tech 1915–1942 Kongregace bratří křesOanských škol a který
pro české národní školy vychoval před II. světovou válkou
1028 učitelů.

Svatojánská kolej dnes připravuje učitelky mateřských
škol a vychovatele v tříletém denním a čtyřletém dálkovém
studiu. Specifikum školy je dáno nejen její polohou, ale také
tím, že nabízí studentům ubytování přímo v budově. Vítáni
jsou každý chlapec a dívka po maturitě, kteří cítí povolání
pracovat jako pedagog či vychovatel a složí přijímací zkouš-
ky. Romantická příroda, vstřícní pedagogové, spolužáci,
školní kaplan – to je prostředí, ve kterém se lze dobře připra-
vovat na své budoucí povolání a zároveň hledat a přemýšlet
o své životní cestě. Kdo chce přijímat, musí být připraven
i hodně dávat. Naše škola je jako karavanní tábor, neočeká-
vejte v ní nic, co sami nepřinášíte. Šance na přijetí je velká.
Ve školním roce 2008/2009 přijímáme 50 studentů denního
a 30 studentů dálkového studia.
� Jaké aktivity doplňující či zpestřující výuku škola nabízí?
Škola nabízí řadu volitelných předmětů – kreativních (lout-
kové divadlo, grafika, sborový zpěv), odborných (znaková
řeč, alternativní pedagogické směry, digitální portfolio) a ně-
kdy i exotických (čínština). Úzká spolupráce školy s místním
Ekocentrem Kavyl nabízí další aktivity v oblasti ekologické
výchovy. Studenti se mohou podílet na přípravě ekologic-
kých programů pro děti, pedagogy, veřejnost i seniory nebo
na péči o koně, ovce, kozy, naučit se spřádat vlnu a další té-
měř zapomenuté dovednosti.
� Musí mít student zajímající se o studium na Svatojánské
koleji nějaké zvláštní předpoklady (například být křes@an, vě-
řící)? V čem spočívají přijímací zkoušky?
Škola je otevřena všem, křesOanům i nekřesOanům. Je určena

především těm, kdo chtějí pracovat s dětmi, přemýšlet
o svém životě, aktivně řešit své problémy. V tom je její síla.
Pokud mladý člověk nastupuje do zaměstnání s nevyřešený-
mi osobními problémy, nemůže se stát dobrým pedagogem.
Předpokládáme aktivní přístup ke studiu i k životu. Naše na-
bídka je jako bochník chleba, každý si z ní může ukrojit tolik,
kolik chce.
� Jak u vás probíhá výuka náboženství? Je závazná pro
všechny? Nabízí škola nějaké další duchovní podněty a akti-
vity? Jak je tato nabídka studenty přijímána a využívána?
Naše škola nabízí celou řadu teologických předmětů jako
součást studijního plánu. Zájem studentů o jednotlivé před-
měty vůbec neodpovídá předpokládanému schématu, že křes-
Oané mají zájem a ostatní nikoliv. Stejně tak je to s dalšími
tzv. „duchovními“ aktivitami. AO už jsou to bohoslužby, set-
kávání studentského společenství nebo společné slavení Veli-
konoc. Vzhledem k velikosti školy a počtu studentů jde vždy
o setkávání se s jednotlivci, nikoli o masovou záležitost – což
má své obrovské výhody.
� Podílí se Svatojánská kolej nějakým způsobem na životě
církve, je zapojena do dění ve farnosti, do níž náleží? Vnímá
působení vaší školy i širší okolí než jen vaši studenti a jejich
rodiny?
Škola výrazně zasahuje do dění berounské farnosti. Řada stu-
dentů prožívá svoji praxi ve farní mateřské školce v Berouně,
kostel ve Svatém Janu pod Skalou využívají nejen farníci, ale
pochopitelně i studenti a vyučující. Řada bývalých studentek
či pedagogů si našla své životní partnery ve farnosti a spolu
se svými rodinami zde žijí. Poměrně velké množství lidí
znovu a znovu přichází, aby navštívili nejen kostel, ale
i školu. Nejde jen o turisty a jednotlivé poutníky, ale vítaná je
i možnost víkendových nebo prázdninových pobytů anebo
duchovních obnov. V březnu farnost například mohla využít
zázemí školy pro celodenní setkání ministrantů. Velikonoční
triduum budou trávit ve Svatém Janu spolu se studenty a přá-
teli školy i mladí lidé z berounské farnosti a mohli bychom ve
výčtu pokračovat dále.
� Jaké jsou největší starosti a radosti ředitele / kaplana?
– Z pohledu ředitelky: Největší starostí ředitelky je starat se
o budovu školy a zajišOovat její proměnu tak, aby odpovídala
současným normám, tzn. hledat finanční zdroje, psát žádosti
o dotace, dohlížet na stavbu, zajišOovat plnění grantů. Ale
také nezanedbat situaci jednotlivého člověka (studenta, učite-
le). A ještě dělat správná rozhodnutí. Raduji se z proměny
každého studenta, z jeho růstu odborného, lidského i duchov-
ního. Ve Svatojánské koleji jsem někdy svědkem zázračných
proměn. Mou největší radostí a hlavně silou je Hospodin.
– Z pohledu kaplana: Mezi největší starosti patří nedostatek
času na školu, oprava kostela a mohl bych pokračovat dále.
Naštěstí mojí radostí je Hospodin, který dokáže stále znovu
překvapovat. Člověk může zvládnout leccos, ale lidské srdce
dokáže obrátit jenom Bůh. Jako křesOané můžeme být ve vě-
cech časných realisté, ale ve věcech věčných je stále důvod
k optimismu.

Za rozhovor děkujeme paní ředitelce
Janě Fellnerové a kaplanovi školy P. Benediktu Hudemovi. kh

Kontakt: Svatý Jan pod Skalou č. 1, 266 01 p. Beroun, tel./fax: 
311 672 461, 311 671 308, e-mail: info@svatojanskakolej.cz
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Vyšší odborná škola publicistiky
� Představte nám Vyšší odbornou školu publicistiky. Proč by
si studenti měli vybrat právě vaši školu? Čím je specifická?
VOŠP chce pomáhat všem, kteří se účastní jejího života, stát
se dobrým, spokojeným a šOastným člověkem, a proto se sna-
ží poskytovat příležitosti k utváření odpovědného osobního
a profesionálního života. Jsme především tvůrčí škola, v níž
student může uplatnit své nadání pro novinářství i pro další
obory kreativity (např. v tvůrčí dílně poesie, televizní tvorby
apod.). Škola za dobu své již více než desetileté existence vy-
chovala stovky profesně zdatných odborníků, kteří se velmi
dobře uplatňují v oblasti médií, na místech specialistů pro
vztahy s veřejností, ve sféře reklamy, v neziskových organi-
zacích a v dalších odvětvích zaměřených na komunikaci, ale
i jako kurátoři výstav, v nakladatelstvích a v různých redak-
cích. Protože publicistika je u nás chápána velice široce, na-
cházejí naši absolventi uplatnění v nejširším spektru komu-
nikační práce, které publicistika nabízí. Právě tím se liší od
teoretičtěji zaměřených vysokých škol: chceme studenty vy-
bavit jak přímo pro práci v médiích a tvůrčích oborech, tak
i připravit na studium na vysokých školách.

Proto se škola nezaměřuje pouze na výchovu ryze odbor-
nou, nýbrž nabízí široké spektrum předmětů společensko-
vědních a humanitních. V prvním roce je studium společné,
po druhém semestru si studenti volí teoretické a praktické
předměty ve čtyřech specializacích: Společensko-politická
publicistika, Kulturní publicistika, Publicita a spolupráce
s veřejností a Televizní publicistika. Tříleté studium je ukon-
čeno obhajobou absolventské práce a závěrečnou zkouškou.
Všestranně kvalitní výuka dovoluje našim absolventům
úspěšně studovat na různých typech vysokých škol. Ti, kteří
úspěšně dokončí studium na Vyšší odborné škole publicisti-
ky, mají – mimo jiné – možnost absolvovat zkrácené jedno-
roční bakalářské studium na Literární akademii – Soukromé
vysoké škole Josefa Škvoreckého.

Protože se nacházíme v centru Prahy, v Opatovické ulici
nedaleko Národní třídy a dvou stanic metra, snažíme se být
užiteční svému okolí. Například každoročním festivalem
Všemi směry, který je přehlídkou tvorby našich posluchačů
a nabízí širokou paletu výstav, prezentací, projekcí jednotliv-
ců i celých specializací; bohatý je i doprovodný program.
Tento rok každého zveme na 9. a 10. dubna …
� Jaké aktivity doplňující či zpestřující výuku škola nabízí?
Zde mohu nabídnout jen příklady z mnohotvárného života
školy. Pořádáme např. „cesty za uměním“, které se týkají pra-
videlných návštěv výstavních síní, student tak získá přehled
o pražském výtvarném životě, na který může reagovat v tvůr-
čích dílnách. V poslední době se realizují tyto specializované
cesty i do zahraničí, kde studenti zhlédli několik výjimeč-
ných výstav (Vídeň, Mnichov). Např. studenti Dějin umění
a Uměleckých směrů se každý rok zúčastní mimo vyučování
výletu do okolí Prahy, zejména na místa opomíjených dějin
(Budeč, Levý Hradec, Holubice, Závist). Tvůrčí dílna poezie
každoročně pořádá dvoudenní poetický workshop a akce
spojené s vydáním Almanachu poezie. Studenti specializující
se na Public Relations hrají každý rok 6 týdnů na závěr se-
mestru velkou komunikační hru, kde plní podobná zadání,
jako by byli reklamní agenturou a pracovali pro klienta.

Studenti i pedagogové pravidelně pořádají besedy s vý-
znamnými představiteli kulturního, společenského, nábožen-
ského a mediálního světa: moc nás např. potěšila návštěva

vojenského kaplana P. M. Jordánka, který s námi sdílel své
zkušenosti se situací v současném Afghánistánu. Studenti
mají možnost podílet se na tvorbě školního časopisu Nový
úhel pohledu. Literární příspěvky vycházejí každoročně ve
sborníku Almanach poezie. Škola vydává ediční řadu Studie,
v níž se objevují odborné práce našich pedagogů.
� Musí mít student zajímající se o studium na vaší škole ně-
jaké zvláštní předpoklady (například být křes@an, věřící)?
V čem spočívají přijímací zkoušky?
Student VOŠP nemusí být věřícím křesOanem, ale křesOanství
je na škole přítomno. A pro řadu studentů je to první vážné
setkání s ním, většinou bez předsudků a averzí. Předpokla-
dem pro studium je dostatečný zájem o studium, zjišOovaný
při přijímacím pohovoru. Součástí pohovoru je zkoumání do-
savadních aktivních projevů uchazečů v nějaké oblasti souvi-
sející se studiem (psaní, malování apod.). Podrobnosti o při-
jímacích zkouškách lze nalézt na www.vosp.cz.
� Jak u vás probíhá výuka náboženství? Je závazná pro
všechny? Nabízí škola nějaké další duchovní podněty a akti-
vity? Jak je tato nabídka studenty přijímána a využívána?
Důraz je kladen na spontánní aktivity, i proto je u nás k dis-
pozici školní kaplan, který si získal důvěru studentů. Oblasti
náboženství se ale přímo či nepřímo dotýká i řada předmětů,
které se na škole vyučují. Namátkou můžeme uvést moduly
KřesOanstvo, KřesOanství v dějinách, kultuře a politice, Reli-
gionistika, Média a náboženství apod. Tyto předměty musí
povinně absolvovat všichni studenti. Zájemci o duchovní ži-
vot se setkávají se školním kaplanem ve škole i mimo školu,
na školu jsou zvány osobnosti náboženského života, kněží
i laici. Škola se podílí na akcích pořádaných zřizovatelem –
Arcibiskupstvím pražským.
� Podílí se VOŠP nějakým způsobem na životě církve? Vní-
má působení vaší školy i širší okolí než jen vaši studenti a je-
jich rodiny?
KřesOanská mediální škola může a má být také prostředím,
které má ukazovat za sebe, ke svým zdrojům a původu. Mů-
že ukazovat, že hledání toho, co je v nás nejlepší (talent aj.),
je pouhým začátkem. Může plnit svou službu tím, že se sou-
stavně a kriticky snaží vnímat mediální kulturu ve světle na-
děje a víry. Vzhledem k tomu, že studenti přicházejí z růz-
ných částí Prahy i z odlehlých částí Čech a Moravy, využíva-
jí zvláště příležitostí, které k životu společenství poskytuje
akademická farnost u Sv. Salvátora. Čas od času se někteří
studenti a pedagogové účastní např. akcí sester dominikánek
v nedaleké Černé ulici či pouti církevních škol na Tetín.
� Jaké jsou největší starosti a radosti ředitele?
Nejraději bych měl radostné starosti. Usiluji o to, aby VOŠP
byla škola pestrá a podnětná. Aby se všichni, kteří s ní žijí,
mohli naučit žít ve světě médií a přitom být slušným člově-
kem, který má spoluodpovědnost za společnost, ve které žije-
me. Přál bych si, aby škola stále nabízela laskavé i pevné „ro-
dinné“ prostředí, aby v ní bylo vidět, jak lze podporovat do-
bré věci. A pokud se to bude dařit i díky novým studentům,
bude to také důvod k další radosti.
Za rozhovor děkujeme panu řediteli Mgr. Petru Uherkovi. kh

Kontakt: Opatovická 18/160, 110 00 Praha 1 - Nové Město, 
tel.: 224 930 851, 224 934 067, 224 930 037; fax: 224 934 064,
e-mail: vosp@vosp.cz (všeobecné info), (studijní info)
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Stále inspirující svatý Václav
(Dokončení ze str. 1)

� Kdo se o baziliku sv. Václava nyní stará – a to v různých
oblastech, které péči vyžadují? Do čího vlastnictví bazilika
náleží?
Bazilika sv. Václava ve Staré Boleslavi založená r. 1042 kní-
žetem Břetislavem byla r. 1052 svěřena do péče Kolegiátní
kapituly sv. Kosmy a Damiána, jejímž úkolem je především
péče o poutní místo a poutníky, kteří již v té době v hojném
počtu putovali na místo, kde byl zavražděn sv. Václav a kde
byl také po tři roky pohřben. Obě tato historická místa nalez-
neme právě v této staroboleslavské svatyni. Staroboleslavská
kapitula je od té doby stále majitelem a správcem baziliky,
a je tedy především na bedrech jejích členů – kanovníků – mi-
nimálně péče o její materiální stav.

Pastorační péče ve Staré Boleslavi byla v 2003 svěřena
polskému řeholnímu institutu otců pallotinů, kteří jsou du-
chovními správci ŘK farnosti Stará Boleslav. Bazilika sv. Vá-
clava – farní kostel – je jim tedy zapůjčena k užívání a oni
především by měli zajišOovat pravidelnou duchovní službu
v bazilice sv. Václava. Priority v působení otců pallotinů však
nejsou spojeny ani tak se svatováclavskou úctou jako spíše
s úctou mariánskou náležející Palladiu země české, potažmo
tedy s chrámem Nanebevzetí Panny Marie. Kromě toho se
snaží v českém prostředí šířit kult Božího milosrdenství. Je to
celkem pochopitelné vzhledem k prostředí, ze kterého přišli.
� Stará Boleslav a zejména bazilika sv. Václava s přilehlým
areálem jsou významným centrem duchovního života českých
věřících i poutníků odjinud. Kdo je organizátorem různých
akcí spojených s tímto místem? Podílí se na organizaci více
subjektů, skupin, nebo veškeré dění „spadá pod jednu hlavič-
ku“? Jaké pravidelné akce se zde konávají?
Právě díky iniciativě Staroboleslavské kapituly v osobě
P. Vladimíra Kelnara, probošta kapituly, se v r. 2002 podařilo
navázat na přerušenou tradici Svatováclavských národních
poutí ve Staré Boleslavi a počínaje tímto rokem se pomalu
vrací stěžejní oslavy našeho národního patrona také do Staré
Boleslavi. O rok později přistupuje se svou podporou i město
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, které se tak stává vedle
kapituly a farnosti hlavním organizátorem nově vznikající
tradice Svatováclavské národní poutě ve Staré Boleslavi.
V roce 2003 se poprvé slaví hlavní poutní bohoslužba (28. 9.)
na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi, které předsedá
pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk a koncelebrují bis-
kupové Čech i Moravy. O rok později je tato slavnostní boho-
služba již také přenášena přímým přenosem ČT, která tak
významnou měrou vstupuje nejen do příprav a celkové orga-
nizace Národní poutě. Nutno říci, že se zde zajímavě daří pro-
pojit nad společným projektem mnohé zdánlivě nesouvisející
instituce (kapitula, místní farnost, město Brandýs nad Labem-
Stará Boleslav, ČBK, Velitelství vojenských sil ve Staré
Boleslavi, Vojenská policie, Hradní stráž, Posádková hudba
Tábor, Svatohorský pěvecký sbor, Radio Proglas, Český roz-
hlas, Česká televize a mnohé další).

Další aktivity můžeme zjednodušeně dělit mezi Starobole-
slavskou kapitulu (obnova baziliky, bohoslužby v ní) a město
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (průvodcovská služba za-
jišOující zpřístupnění baziliky širší veřejnosti).
� Bazilika nejen kvůli svému duchovnímu, ale i kulturně-his-
torickému významu jistě vyžaduje mnoho oprav. Kdo stojí za

tímto úsilím o obnovu? Na čem se v současnosti pracuje
a v jakém rozsahu se opravy provádějí?
Bazilika sv. Václava jako Národní kulturní památka (NKP)
má za sebou bohatou a často i velmi svízelnou historii. Vzhle-
dem k jejímu významu pro náš národ i naši českou církev za-
čala v r. 2001 úporná snaha o její záchranu. Péčí kapituly
(P. Vl. Kelnara) se přistoupilo k zahájení prací v rámci obno-
vy areálu baziliky – snížení terénu, odvlhčení románsko-go-
tického zdiva baziliky, budování vnitřní komunikace, insta-
lace nového osvětlení. To si také vyžádalo archeologický
průzkum. Mnohé tyto práce se pro nedostatek finančních pro-
středků snažíme dělat vlastními silami. Často jsou v katolic-
kých médiích a na webových stránkách zmiňovány tzv. Ná-
rodní pracovní brigády, které se konají od r. 2002. Mezi účast-
níky zastihneme nejen mladé lidi, věřící i nevěřící, ale také
seniory, a to nejen z Prahy, ale i ze vzdálenějších míst (kupř.
Choceň, Ostrava, Slovensko). Toto neutuchající a obdivuhod-
né úsilí mnoha dobrovolníků a nadšenců mě utvrzuje v tom,
že postava knížete Václava je stále inspirujícím vzorem, jak
žít svou křesOanskou víru i v prostředí, které hodnoty evange-
lia z různých důvodů zatím nepřijímá.

V r. 2007, zajisté díky přímluvě sv. Václava, po nezbytných
projektových přípravách, začala generální oprava exteriéru
baziliky, která je prvním nutným krokem k záchraně samotné-
ho chrámu. V loňském roce byla v rámci této akce opravena
věž baziliky, která nám tak umožňuje tušit, jakou krásu se nám
snad podaří této svatyni za několik let opět navrátit.
� Jak mohou k obnově přispět věřící ze vzdálenějších míst,
ale i z naší arcidiecéze?
Všechny potencionální dárce prosíme nejen o pomoc finanč-
ní (číslo účtu Kolegiátní kapituly sv. Kosmy a Damiána na
obnovu baziliky 67610-006/2700 UniCredit Bank Czech Re-
public), ale také o modlitbu, bez které by naše úsilí bylo mar-
né. Mezi současnými dárci je kupř. také jeden evangelík. Dal-
ší možností je pak také praktická pomoc přímo na místě
v rámci zmiňovaných pracovních brigád ve Staré Boleslavi:
nejbližší dny: soboty 5. a 26. dubna. Kontakt: Kolegiátní ka-
pitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi, Celetná 5,
110 00 Praha 1, tel: 602 457 200 e-mail: dkc@cmail.cz,
http://tynska.farnost.cz/.
� Svatováclavský rok – to je pro Starou Boleslav výročí par
excellence. K jaké události byste přizval věřící, kteří do Bole-
slavi jezdí rok co rok, ale i ty, kteří v městě sv. Václava ještě
nebyli?
Začátkem března (4. 3.) jsme si připomněli Přenesení ostatků
sv. Václava ze Staré Boleslavi do Prahy slavnostní bohosluž-
bou v bazilice sv. Václava. V květnu (20. 5.) si připomeneme
962 let od posvěcení baziliky (r. 1046) mší sv. v 18 hodin. Tě-
žištěm oslav je tradičně několik dnů kolem Svatováclavské
národní pouti: v pátek 26. 9. poutní slavnost sv. Kosmy a Da-
miána v kryptě baziliky v 9:00; v sobotu 27. 9. Národní sva-
továclavská pouO ve Staré Boleslavi – slavnostní mše sv.
v 10:00 na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi; v neděli
28. 9. mše sv. v 18:00 v bazilice sv. Václava. Svatováclavský
rok zakončíme připomínkou sv. Klimenta v prastarém raně
románském staroboleslavském kostelíku v neděli 23. 11.
v 18:00. Všechny slavnosti budou doprovázet výklady o his-
torii poutního místa i komentované prohlídky baziliky.
Všechny poutníky a přátele tohoto nejstaršího českého pout-
ního místa srdečně zveme k účasti.

Děkujeme za rozhovor. kh
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Bohoslužby v rozhlase 
Katolické mše v dubnu 2008 přenáší Český rozhlas 2 Praha vždy v 9:00 takto:

6. 4. 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ: katedrála sv. Ducha, Hradec Králové (P. František Hladký)
20. 4. 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ: kostel sv. Mořice, Olomouc (Mons. František Hanáček)

Bohoslužby v televizi NOE
2. 4. Zahájení Světového kongresu o milosrdenství a 3. výročí úmrtí Jana Pavla II. (10:30): náměstí sv. Petra, Vatikán
6. 4. 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (10:30): kostel sv. Václava, Ostrava (P. Daniel Vícha)

13. 4. 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (10:30): mše svatá ze Slovenska
27. 4. 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (9:00): kněžské svěcení jáhnů římské diecéze, bazilika sv. Petra, Vatikán (Benedikt XVI.)

Od 15. do 20. 4. bude TV Noe vysílat přenosy z průběhu apoštolské návštěvy Benedikta XVI. v USA.

Světový kongres o Božím milosrdenství
Od 2. do 6. 4. 2008 se v Římě koná I. Světový kongres Boží-
ho milosrdenství. Začne ve středu 2. dubna – v den třetího vý-
ročí úmrtí papeže Jana Pavla II. – v 10:00 mší sv. celebrova-
nou Benediktem XVI. (viz přehled přenosů TV Noe níže),
v následujících třech dnech se účastníci kongresu budou vě-
novat Božímu milosrdenství v těchto oblastech: čtvrtek – Ta-
jemství milosrdenství, bohatství církve; pátek – Milosrden-
ství pro svátost oltářní; sobota – Milosrdenství pro poslání
církve. Setkání bude ukončeno v neděli 6. dubna mší svatou
na svatopetrském náměstí, jíž bude předsedat kardinál Schön-
born, a polední modlitbou Regina Coeli tamtéž.

Z pověření České biskupské konference se koordinátorem
a delegátem v rámci České republiky pro tuto akci stal P. Woj-
ciech Zubkowicz SAC.

Po této události jsou naplánovány kongresy kontinentální
(r. 2009), národní (r. 2010), diecézní (r. 2011) a následující
světový kongres v roce 2012.

Jak vznikla myšlenka uspořádat kongres? P. Patrice Cho-
cholski, koordinátor kongresu, ve své promluvě adresované
kardinálům Patronátního výboru dne 22. 11. 2007 citoval
v této souvislosti kardinála Schönborna: „Proslovy Jana Pa-
vla II. v Krakově v roce 2002 můžeme považovat za závěO. Je-
jím prostřednictvím nám polský papež řekl, abychom naléha-
vě dali všem lidem poznat Boží milosrdenství. Pán dal zřetel-
nou odpověG na tuto výzvu. Povolal k sobě Jana Pavla II.
v neděli Božího milosrdenství v roce 2005. Bylo to jako Boží
podpis a razítko. Na mezinárodní setkání v Lagiewnikach
v roce 2005 přijelo 150 kněží z celého světa. Položili jsme si
otázku: Jakým způsobem odpovědět na tuto univerzální výz-
vu? Jak v tom pokračovat? Tehdy dozrála myšlenka světové-
ho kongresu. Byla přijata mezinárodním způsobem na všech
úrovních a vyvolala velký, všeobecný, teologický a duchovní
zájem.“ P. Chocholski dodává: „Tímto způsobem jsou kon-
gres v Římě i místní, na sebe navazující kongresy univerzální
odpovědí církve na výzvu Jana Pavla II. (v perspektivě Deus
charitas est – Bůh je láska). Celá církev je povolána zpracovat
pastorační programy s tématem Božího milosrdenství.“

Boží milosrdenství je základem našeho poznání o vzkříše-
ném Kristu, který je milosrdný. Církev je pozvána prožít a do-
svědčit tuto skutečnost. Svatý otec Benedikt XVI. k tomu do-
kládá: „Toto Boží milosrdenství se stalo tělem v Ježíši, sa-
motné dokáže obnovit rovnováhu světa, začínajíc od malého,
rozhodujícího světa, kterým je lidské srdce.“
Více na http://www.apostol.cz/kongres-p-milosrdenstvi.php      kh

Kompendium sociální nauky církve
Koncem února byla na půdě Katolické teologické fakulty UK
prezentována nově vydaná publikace Karmelitánského nakla-

datelství, více než pětisetstránkové Kompendium sociální
nauky církve.

„Jedná se o systematizovaný přehled stanoviska katolické
církve k otázkám na průsečíku církve a společnosti, lidských
práv a sociálního řádu. Přitom je podstatný nárok, který cír-
kev svým sociálním učením formuluje. Kompendium je psá-
no v duchu dialogu. Autoři si arogantně nenárokují mít na
všechno jednu správnou odpověG. Kompendium představuje
v reakci na mnohé otázky mainstream současného církevního
hlásání. Přitom je důležité, že se nejedná ani o dogmatické
stanovisko, ani o poslední slovo k diskutovaným tématům. To
platí jak ve vztahu k probíhajícím společenským a politickým
diskusím, tak ve vztahu k vnitrocírkevní a vnitroteologické
reflexi a diskusi,“ uvedl v rámci prezentace vedoucí katedry
teologické etiky a spirituální teologie na KTF UK prof. Dr.
Albert-Peter Rethmann.

Kompendium uceleně a přehledně zpracovává katolické
sociální učení, postupně se věnuje nejdůležitějším společen-
ským oblastem, jako jsou rodina, lidská práce, ekonomický
a politický život společnosti, mezinárodní vztahy, ochrana ži-
votního prostředí, podpora míru a úloha církve ve společnos-
ti, do hloubky se zabývá otázkou demokracie a lidských práv.
Velmi konkrétně se tento dokument Papežské rady pro spra-
vedlnost a mír vyslovuje i k otázkám terorismu, práva na při-
měřenou obranu nebo účinnosti ekonomických sankcí.

Praktickou pomůckou pro vyhledávání jsou dva rejstříky
zařazené v závěru knihy – rejstřík citovaných míst a analy-
tický předmětový rejstřík.

Adresáty Kompendia, jež je věnováno „Janu Pavlu II., uči-
teli sociální nauky, evangelijnímu svědku spravedlnosti a po-
koje“, jsou křesOané působící ve veřejném životě a pastoraci
a všichni, kdo nesou za druhé odpovědnost a spoluvytvářejí
veřejné mínění – politici, ekonomové, právníci, zaměstnava-
telé, pracovníci médií, představitelé neziskového sektoru
a další zástupci občanské společnosti.

„Kompendium … nás zve k dialogu. Zve nás, abychom za-
ujali stanovisko k pozicím, které jsou v něm vyjádřeny. Zve
nás, abychom se ptali na základ, který se nalézá za jednotlivý-
mi pozicemi. Společný základ, společný základní pohled na
člověka potřebujeme i v pluralitní společnosti. Potřebujeme
diskusi o tom, co znamená lidská důstojnost. Potřebujeme
konstruktivní spor, jak zajistit respekt k důstojnosti člověka
ve všech oblastech naší společnosti. Kompendium je v tomto
smyslu pozváním, abychom vedli dialog o základech našeho
soužití. … Jsme jako Katolická teologická fakulta i do bu-
doucna otevřeni takové fórum nabídnout; fórum, na němž je
možné diskutovat – a to i kontroverzně – a hledat odpovědi na
otázky, které se nás dnes dotýkají,“ zdůraznil prof. Rethmann.
Další informace na www.ikarmel.cz/tema/socialni-nauka             kh
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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 pana kardinála
1. 4. 18:00 Praha-Vinoř, kostel Povýšení

sv. Kříže – koncelebrovaná mše sv.
s českými a moravskými biskupy

1.–2. 4. Praha, exerciční dům kapucínů,
Loreta – plenární zasedání ČBK

3. 4. 18:00 Praha 1, Galerie Klementi-
num – vernisáž výstavy Od Hollara
k Beuysovi

6. 4. 9:30 Křivsoudov, kostel Narození
Panny Marie – pastorační návštěva
a mše sv.

8. 4. 16:30 Praha-Dejvice – Akademický
senát KTF UK

9. 4. 8:00 Praha, AP – Rada pro veřejné
záležitosti

15. 4. 9:00 Brandýs nad Labem, kostel
Obrácení sv. Pavla – mše sv.
10:00 Stará Boleslav – vikariátní
konference

19. 4. 16:00 Poříčí nad Sázavou, kostel 
sv. Havla – mše sv. a pouO k hrobu 
dr. Františka Noska

20. 4. – 1. 5. Brazílie – setkání biskupů

Z diáře biskupa Malého

1.–2. 4.Praha, exerciční dům kapucínů,
Loreta – plenární zasedání ČBK

4. 4. 16:30 Praha-Vinohrady, kostel 
sv. Ludmily – mše sv. za kněžská
a řeholní povolání

6. 4. 9:00 Český Brod – mše sv.
9. 4. Jince – vizitace

19:00 mše sv. tamtéž
13. 4. 9:30 Praha-Hradčany, katedrála –

mše sv.
15. 4. Beroun, Katolická mateřská škola –

vizitace
Kladno, Církevní mateřská škola
RADOST – vizitace

16. 4. 18:00 Praha-Vinohrady, fara 
u Sv. Ludmily – beseda s farníky

20. 4. 9:30 Praha-Smíchov – biřmování
23. 4. Kralupy – vizitace

18:00 mše sv. tamtéž
24. 4. 17:30 Praha-Hradčany, katedrála –

mše sv., 3. výročí pontifikátu papeže
Benedikta XVI.

25. 4. Sv. Jan pod Skalou, Svatojánská
škola – vyšší odborná škola pedago-
gická – vizitace

29. 4. Bratislava – přednáška na univerzitě

Z diáře biskupa Herbsta

1.–2. 4.Praha, exerciční dům kapucínů,
Loreta – plenární zasedání ČBK

6. 4. 10:30 Starý Knín – mše sv. s biřmo-
váním

13. 4. 9:00 Všeradice – mše sv.
17. 4. 9:00 Štěchovice – mše sv.
20. 4. 11:00 Praha-Vinohrady, kostel 

sv. Ludmily – mše sv. s biřmováním
23. 4. 18:00 Praha-Hradčany, katedrála –

poutní mše sv., svátek sv. Vojtěcha
24. 4. 17:30 Praha-Hradčany, katedrála –

mše sv., 3. výročí pontifikátu papeže
Benedikta XVI.

26. 4. 7:00 Fryšták – mše sv.
27. 4. 9:00 Praha-Nové Město, kostel 

sv. Ignáce – mše sv. s biřmováním

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

Třetí výročí pontifikátu
Svatého otce
U příležitosti 3. výročí pontifikátu pape-
že Benedikta XVI. bude ve čtvrtek 24.
dubna 2008 (výročí dne, kdy se papež
Benedikt XVI. ujal svého úřadu)
v 17:30 eucharistická slavnost v pražské
katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.
Apoštolský nuncius Mons. Diego Cau-
sero zve srdečně všechny věřící ke spo-
lečné oslavě tohoto významného výročí.

ActIv8 – Setkání mládeže na
Velehradě 18.–20. srpna 2008
Ve dnech 18.–20. srpna 2008 se na Ve-
lehradě uskuteční setkání české a slo-
venské mládeže. Jeho smyslem je
umožnit mladým lidem oslavu Světo-
vých dnů mládeže, které se konají
v Sydney. Název ActIv8 odkazuje na
motto z Písma sv. „Dostanete sílu Du-
cha svatého…“ (Sk 1,8). Význam to-
hoto názvu je také motivační, neboO
znamená: „buG aktivní, rozhýbej se“.

Na Velehradě by se mělo podle před-
běžných odhadů setkat asi 10 000 mla-
dých lidí ve věku od 14 let. Registrace
účastníků pro orientační zjištění jejich
počtu je přes http://www.activ8.cz, kaž-
dý účastník by měl přispět na setkání
minimálně 150 Kč. Ubytování účastníků
bude ve vlastních stanech, v ceně jsou
počítána dvě jednoduchá teplá jídla.

Součástí programu je benefiční kon-
cert, jehož výtěžek podpoří charitní pro-
jekty na Ukrajině. Setkání budou také
předcházet doprovodné aktivity (nava-
zování přeshraničních farních partner-
ství, společenství mládeže, fotosoutěž
apod.), které mají pomoci k vzájem-
nému poznání a propojení mládeže
z Česka a Slovenska.

Bližší informace získáte v Arcidie-
cézním centru pro mládež (mladez@
apha.cz) nebo přímo na sekretariátu
Sekce pro mládež ČBK (renzova@
cirkev.cz), na www.signaly.cz, telefonic-
ky na 244 910 469, mailem na adcm-pha
@volny.cz, nebo brzy na nových strán-
kách www.activ8.cz

P. Vít Zatloukal a P. Jaroslav Krajl

Upozornění na podvodníky
Arcibiskupství pražské varuje skupinky
Mariiny legie, případně i další křesOanská
společenství, před dvojicí podvodníků.

Dostali jsme informace o muži, který
si pod různými záminkami půjčuje pení-
ze, které ovšem nevrací. Spolu s ním se
objevuje i další muž, údajně zubní lékař,
který přesvědčuje důvěřivce, aby první-
mu půjčili. Vystupují s různými smyšle-

Eucharistický výstav v Praze
DATUM ČAS KOSTEL (ULICE) ČÁST OBCE

31. 3. – 3. 4. 8:45–11:00; 15:00–18:00 Nejsvětějšího Srdce Páně (nám. Jiřího z Poděbrad) Vinohrady
4., 5., a 7. 4. 13:00–18:00 Panny Marie, Královny Míru (Ve Lhotce) Lhotka
8. 4. – 11. 4. 14:00–16:15 sv. Ludmily (nám. Míru) Vinohrady
14. 4. – 17. 4. 9:00–18:30 sv. Cyrila a Metoděje (Karlínské nám.) Karlín
18. 4. – 21. 4. 13:00–16:30 sv. Tomáše (Letenská) Malá Strana
22. 4. – 25. 4. 15:00–18:00 sv. Václava (nám. Svatopluka Čecha) Vršovice
30. 4. – 3. 5. 8:00–18:00 sv. Benedikta (Karmel, Hradčanské nám.) Hradčany
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nými příběhy a pod různými jmény. Mu-
ži se jednotlivě nebo oba společně zapo-
jují do činností skupin Mariiny legie
v Praze. Se žádostmi o peníze se obra-
cejí zejména na starší důvěřivé ženy.

Prosíme, dbejte větší opatrnosti.

Jáhenské svěcení
Mariusz Marciniec OSA přijal dne 30.
prosince 2007 v kostele sv. Tomáše
v Praze-Malé Straně z rukou Mons.
Karla Herbsta SDB, pomocného bisku-
pa pražského, jáhenské svěcení.

Nová kněžská rada
Arcibiskup pražský svolal podle stanov
kněžské rady Arcidiecéze pražské na
úterý 8. dubna 2008 v 9:30 ustavující za-
sedání nové kněžské rady, která tím za-
hájí své pětileté funkční období. Kněž-
ská rada je jeho poradním orgánem ve
smyslu CIC a arcibiskup jí předsedá.

Novou kněžskou radu budou tvořit
členové „ex offo“ v počtu 6, členové
volení v počtu 10 a členové svobodně
jmenovaní arcibiskupem v počtu 6.

Volby členů zúčastnilo celkem 70
kněží a hlasy obdrželo 90 kněží. Prv-
ních deset obdrželo mezi 15 a 9 hlasy.

Úkoly kněžské rady určuje Kodex
kanonického práva (kán. 495–501 a dal-
ší) a Stanovy Kněžské rady Arcidiecéze
pražské.
� Členové kněžské rady:
– ex offo: Mons. Václav Malý, Mons.
Karel Herbst, Mons. Michael Slavík,
Mons. Aleš Opatrný, Mons. Artur Ma-
tuszek, Mgr. Vladimír Málek
– jmenovaní panem kardinálem: ThLic.
Michał Bator, Doc. JUDr. Ignác Anto-
nín Hrdina DrSc. O.Praem., ThDr. Mi-
loslav Kněz, Mgr. Ing. Michal Něme-
ček, Mgr. Stanislav Přibyl CSsR, Mgr.
Josef Ptáček
– zvolení kněžími: Mgr. Jan Balík, Libor
Bulín, Miroslav Cúth, ThMgr. Jerzy
Gapski, Stanisław Góra, Ing. Mgr. Ro-
bert Hanačík, Mgr. Vladimír Kelnar,
Mgr. Jiří Neliba, Mgr. Josef Pecinovský,
ThDr. Jiří Svoboda JC.D.

P E R S O N A L I A

Ustanovení
Mgr. Jan Balík byl zvolen členem
Kněžské rady Arcidiecéze pražské
a jeho volba byla potvrzena pražským
arcibiskupem 22. února 2008.
ThLic. Michał Antoni Bator Ec byl
s účinností od 22. února 2008 jmenován
a ustanoven členem Kněžské rady Arci-
diecéze pražské.

Libor Bulín, okrskový vikář a kanov-
ník, byl zvolen členem Kněžské rady
Arcidiecéze pražské a jeho volba byla
potvrzena pražským arcibiskupem dne
22. února 2008. 
Miroslav Cúth, okrskový vikář a ka-
novník, byl zvolen členem Kněžské ra-
dy Arcidiecéze pražské a jeho volba by-
la potvrzena pražským arcibiskupem
dne 22. února 2008. 
ThMgr. Jerzy Gapski byl zvolen čle-
nem Kněžské rady Arcidiecéze pražské
a jeho volba byla potvrzena pražským
arcibiskupem 22. února 2008.
Stanisław Góra, kanovník, byl zvolen
členem Kněžské rady Arcidiecéze praž-
ské a jeho volba byla potvrzena praž-
ským arcibiskupem 22. února 2008.
Ing. Mgr. Robert Hanačík, kanovník,
byl zvolen členem Kněžské rady Arcidie-
céze pražské a jeho volba byla potvrzena
pražským arcibiskupem 22. února 2008.
P. doc. JUDr. Ignác Antonín Hrdina
DrSc. O.Praem. byl s účinností od 22.
února 2008 jmenován a ustanoven čle-
nem Kněžské rady Arcidiecéze pražské.
Mgr. Vladimír Kelnar, probošt a okrs-
kový vikář, byl zvolen členem Kněžské
rady Arcidiecéze pražské a jeho volba
byla potvrzena pražským arcibiskupem
22. února 2008.
ThDr. Miloslav Kněz byl s účinností od
5. března 2008 jmenován a ustanoven
členem Kněžské rady Arcid. pražské.
Mgr. Jiří Neliba byl zvolen členem
Kněžské rady Arcidiecéze pražské
a jeho volba byla potvrzena pražským
arcibiskupem 22. února 2008.
Mgr. Ing. Michal Němeček byl s účin-
ností od 5. března 2008 jmenován
a ustanoven členem Kněžské rady Arci-
diecéze pražské.
Mgr. Josef Pecinovský, okrskový vikář
a děkan kapituly, byl zvolen členem
Kněžské rady Arcidiecéze pražské
a jeho volba byla potvrzena pražským
arcibiskupem dne 22. února 2008.
P. Mgr. Stanislav Přibyl CSsR, pro-
vinciál, byl s účinností od 22. února
2008 jmenován a ustanoven členem
Kněžské rady Arcidiecéze pražské.
Mgr. Josef Ptáček byl s účinností od 22.
února 2008 jmenován a ustanoven čle-
nem Kněžské rady Arcidiecéze pražské.
ThDr. Jiří Svoboda JC.D., soudní vi-
kář a kanovník, byl zvolen členem
Kněžské rady Arcidiecéze pražské a je-
ho volba byla potvrzena pražským arci-
biskupem dne 22. února 2008. 
P. Mgr. Michael Jan Špán OSB byl na
žádost svého řeholního představeného
s účinností od 1. března 2008 jmenován

a ustanoven farním vikářem ŘK farnos-
ti u kostela sv. Markéty, Praha-Břevnov.
Mgr. Petr Uherka byl s účinností od
5. března 2008 byl jmenován ředitelem
Vyšší odborné školy publicistiky se
sídlem v Praze 1, Opatovická 18.

Úmrtí
P. Martin Vladimír Fišer OP zemřel
1. března 2008 ve věku 77 let, v 52. roce
své kněžské služby. Poslední rozloučení
se konalo 10. března 2008 v kostele
sv. Apolináře v Sadské, pohřben byl do
řádového hrobu na Olšanském hřbitově
v Praze. R.I.P.

J U B I L E Á Ř

Výročí svěcení
P. Dott. prof. Anastasio Ottavio Rog-
gero OCD, rektor klášterního kostela
Panny Marie Vítězné a sv. Antonína
Paduánského 21. 4. 1963 (45 let)
Mgr. Karel František Podhola, trvalý já-
hen ve vikariátu Benešov

24. 4. 1993 (15 let)

Životní jubilea
P. Jaroslav Ptáček O.Cr., osobní arcidě-
kan, farář v Unhošti 5. 4. 1928 (80 let)
ThLic. Michał Antoni Bator Ec, admi-
nistrátor v Českém Brodě 

10. 4. 1968 (40 let)
P. Werner Rösch SDB, na odpočinku
v Praze 15. 4. 1943 (65 let)
ThLic. Josef Vojtěch Šach, kněz praž-
ské arcidiecéze působící v Kanadě 

22. 4. 1919 (89 let)
P. Regalát Petr Beneš OFM, výpo-
mocný duchovní u Panny Marie Sněžné
v Praze 1 28. 4. 1963 (45 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

2. 4. 10:00 Společenství maminek
s dětmi, DS
5. 4. 17:00 Divadelní přestavení Krá-
lovnin prsten, PS
6. 4. 18:00 Modlitební večer Charis-
matické obnovy, Mons. Aleš Opatrný, PS
8. 4. 19:30 Příprava na život v man-
želství (1/8)*, CPR



9. 4. 9:30 Akademie nejen pro se-
niory, Dr. Vojtěch Eliáš: Hřích, PS
12. 4. 9:00 Univerzita 3. věku III.*,
Dr. Vojtěch Eliáš a PhDr. Marek Matě-
jek, KTF UK a PS
14. 4. 20:00 Přednáška v rámci ČKA
Praha 6, Mgr. Jaroslav Cuhra, PhD.:
KřesOanské a Pražské jaro
15. 4. 19:30 Příprava na život v man-
želství (2/8)*, CPR
16. 4. 10:00 Společenství maminek
s dětmi, DS
18. 4. 20:00 Modlitba Taizé, DS
19. 4. 9:00 Kurz pro pomocníky
v pastoraci (5/7)*, P. Mgr. Vladimír Má-
lek, PS
22. 4. 19:30 Příprava na život v man-
želství (3/8)*, CPR
23. 4. 9:30 Akademie nejen pro se-
niory, PS
26. 4. 9:00 Univerzita 3. věku III.*,
Dr. Vojtěch Eliáš a PhDr. Marek Matě-
jek, KTF UK a PS
29. 4. 19:30 Příprava na život v man-
želství (4/8)*, CPR
PS – Pastorační středisko; DS – Duchovní sprá-
va u kostela sv. Vojtěcha; CPR – Centrum pro
rodinu; KTF UK – Katolická teologická fakulta
Univerzity Karlovy

vstup do místa konání akcí je z Kolejní
ulice č. 4; * jen pro přihlášené

Královnin prsten
Divadelní soubor Jiří Poděbradský Polná
ve spolupráci s Pastoračním střediskem
vás srdečně zve ke zhlédnutí pohádky
podle Marie Holkové Královnin prsten.
Představení o pěti dějstvích v režii Marie
Fišerové bude provedeno v sále Pasto-
račního střediska v sobotu 5. dubna 2008
v 17:00, vstupné dobrovolné.

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

Exercicie pro manželské páry
do 5 let manželství 17.–21. 8. 
nabízí CPR mladým manželům do cca
5 let manželství pod vedením P. Ing. La-
dislava Štefka ISch. a P. MUDr. Zdeňka
Králíka ISch. Exercicie se uskuteční na
Svaté Hoře u Příbrami ve dnech 17. srp-
na (večeře) až 21. srpna 2008 (oběd).
Předpokládaná cena 1500 Kč. Předpo-
kládá se účast bez dětí, účast s kojenci je
po předchozí dohodě s organizátory
možná. Otcové Ladislav a Zdeněk jsou
ze Schönstattského hnutí a dlouhodobě
se věnují práci s rodinami. Účastníkům

exercicií bude po celou dobu k dispozici
též zkušený manželský pár. Zájemci,
hlaste se telefonicky, mailem nebo for-
mulářem z internetových stránek Centra
pro rodinu. Případné problémy se zapla-
cením účastnického poplatku neváhejte
konzultovat s Centrem.

Exercicie pro manžele „Mojžíš
– na cestě do země zaslíbené“
Centrum pro rodinu Plzeň ve spolupráci
s Centrem pro rodinu při Arcibiskupství
pražském pořádá ve dnech 17.–23. srp-
na exercicie pro manželské páry ve
Štěkni (cca 6 km od Strakonic) v zám-
ku, který patří sestrám Congragatio Jesu
(dříve Anglické panny). Exerciciemi
nás bude provázet příběh vyvedení
z Egypta a putování Izraelitů do zaslíbe-
né země (2. kniha Mojžíšova – Exodus).
Budeme se dívat na náš každodenní
všední život, připomeneme si svůj křest,
další důležité kroky našeho života s Pá-
nem i to, co nám pomáhá na naší společ-
né cestě do zaslíbené země. Náplň: ka-
techeze, čas pro sebe, prostor ke sdílení
v páru i ve skupinách, slavení eucharis-
tie, osobní a společná modlitba, adora-
ce, židovské tance. Exercicie povedou
P. Petr Hruška a Jana a Jindřich Fenc-
lovi. Jsou určeny pro manželské páry,
s účastí dětí se nepočítá. Účastnický po-
platek je 2340 Kč na osobu (ubytování
plus plná penze). Zájemci, hlaste se te-
lefonicky, mailem nebo formulářem
z internetových stránek Centra pro rodi-
nu. Podmínkou přijetí přihlášky je za-
placení zálohy 1000 Kč na osobu do
konce května. Případné problémy se za-
placením zálohy či účastnického poplat-
ku neváhejte konzultovat s Centrem.

Sobota pro manželky
Příští sobota pro manželky se koná
17. 5. 2008 od 9 do 17 hodin v Komu-
nitním centru sv. Prokopa v Praze-No-
vých Butovicích (metro B – Hůrka).
Duchovním programem na téma „Síla
přímluvné modlitby“ bude účastnice
provázet Dr. Kateřina Lachmanová. Se-
tkání manželek volně navazují na pro-
gram „Manželská setkání“ a probíhají
ve spolupráci s občanskými sdruženími
Rodinné centrum Praha a YMCA – Živá
rodina. Polední občerstvení je zajištěno,
odpoledne příležitost ke svátosti smíře-
ní a na závěr programu mše svatá. Do-
poručený příspěvek 60 Kč na pronájem
sálu a na občerstvení se bude vybírat na
místě. Vzhledem k omezené kapacitě je
nutné předem se přihlásit v Centru pro
rodinu, nejpozději do 10. května.

PouX rodin pražské arcidiecéze
Srdečně zveme rodiny arcidiecéze na
pouO, která se uskuteční v sobotu 31.
května na Tetíně. Poutní mši svaté
v 10:00 bude předsedat Mons. Václav
Malý. Během pouti bude zajištěna příle-
žitost ke svátosti smíření v kostele sv.
Kateřiny, občerstvení ve stánku i z fary.
Po mši bude probíhat program pro celou
rodinu připravovaný ve spolupráci s ob-
čanskými sdruženími Rodinné centrum
Praha a YMCA – Živá rodina. Poutníci
budou moci vyslechnout křesOanské pís-
ně Jiřího Černého nebo se zapojit do
soutěžení pro celou rodinu.

Maminky v obtížných situacích
Pravidelná sekání osamělých maminek
pokračují v sobotu 5. 4 a 7. 6. od 14 do
17 hodin v Komunitním centru sv. Pro-
kopa v Praze-Nových Butovicích. Na
setkání bývá vedle společné modlitby
a sdílení i tematický program (např. be-
seda s odborníkem, výtvarné dílny atd.).
Účast s dětmi je po předchozí telefonic-
ké dohodě s Centrem pro rodinu možná.

Misijní centrum
Dům Michael, Apolinářská 10, 
128 00 Praha 2, tel./fax: 224 920 598,
e-mail: mail@misie.cz, www.misie.cz
� Každý čtvrtek od 27. 3. do 22. 5. od
19:30 v Misijním centru AP – Seminář
o modlitbě „Scala Paradisi“. Kurz mod-
litby (autor P. Petr Hruška), který má
pomoci lidem k osobní každodenní mo-
dlitbě, ale také k prohloubení společné
modlitby. Je třeba účastnit se celku, za-
čátkem dubna je však možno se ještě
přihlásit. Přihlášky a informace: mladez
@chemin-neuf.cz, 774 241 990
� Jednou za 14 dnů ve čtvrtek (17:00–
19:00) Skupinka chval.
� Jednou za 14 dnů v pondělí (18:00–
20:00) Pěvecký sbor.
� Již v předstihu chceme upozornit na
poslední květnový týden, ve kterém (od
pondělí 26. 5. do čtvrtka 29. 5.), tak
jako již každoročně, proběhne na ná-
městí Míru v Praze 2 týden „Jarních du-
chovně kulturních slavností“. Pokud
byste se rádi aktivně podíleli na přípra-
vě a průběhu tohoto týdne evangelizace,
budete velice vítáni, potřebujeme kaž-
dého z vás! Je možno se účastnit společ-
ně s námi celého týdne (ubytování zajiš-
těno) nebo jakékoli jeho části, kdy bu-
dete moci. Případně nás můžete podpo-
řit i jinak, v každém případě modlitbou.
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Srdečně jste zváni i na sobotu 24. 5.,
kterou budeme u nás v klášteře v Tu-
choměřicích věnovat duchovní i materi-
ální přípravě tohoto týdne.
� Úterý 19:30 – Modlitební společen-
ství v Misijním centru v domě Michael
– otevřené všem.
� Čtvrtek 19:00 – Modlitba za jednotu
křesOanů v kostele sv. Apolináře. Touto
modlitbou nešpor společně s Ježíšem
prosíme Otce, „aby všichni byli jed-
no…“ (Jan 17).
� Čtvrtek 19:30 – Společenství mláde-
že v Misijním centru v domě Michael.
Společné večery s různým tematickým
zaměřením, čas pro budování přátelství
a prohlubování života ve víře (program
jednotlivých setkání na www.misie.cz).
Před tímto setkáním, v 19:00, vás zve-
me do kostela sv. Apolináře k účasti na
modlitbě za jednotu křesOanů.

Programy farností
a dalších organizací

ŘK farnost
u kostelů
sv. Mikuláše
a sv. Václava

Vršovické náměstí 84/6, 
101 00 Praha 10, tel.: 271 742 523

ŘK farnost Praha-Vršovice vás srdečně zve
� na dvojici přednášek P. Vojtěcha Ko-
deta O.Carm., které se konají v kostele
sv. Václava v Praze-Vršovicích dne 8.
a 15. dubna 2008 vždy od 19:30. První
přednáška nese téma „Cizí oheň“ (pře-
kážky duchovního růstu), druhá „Boží
oheň“. [P. Vojtěch Kodet O.Carm.,
Th.D., (nar. 1956) již během základního
studia teologie v Litoměřicích tajně
vstoupil ke karmelitánům. V roce 1982
byl vysvěcen na kněze. Od roku 2003 je
jmenován představeným bratří karmeli-
tánů v ČR. V roce 2005 ukončil doktor-
ské studium spirituální teologie na Pa-
pežském Institutu spirituality Terezia-
num v Římě. U nás je známý především
jako kazatel.]
� na zájezd do Dolomit – Pastoračního
střediska Velehrad v S. Martino in Ca-
sies v Itálii s účastí P. Stanisława Góry.
Termín: 19.–26. 7. 2008, cena: 3500 Kč
(doprava + strava) + 84 na ubytování
(12 /noc/osobu). Děti do 10 let 50 %
sleva na ubytování a stravu. Na progra-
mu bude horská turistika pro více i mé-

ně náročné. V domě je k dispozici ka-
ple, spol. místnost, knihovna, herna.
V době uzávěrky bylo volných ještě 15
míst. Zájemci o informace a přihlášky,
hlaste se u Olgy Polanské, tel.:
604 208 771, nebo v sakristii kostela.

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 

� Na březnové Večery ve středu, které
se uskuteční 16. 4. od 18:30 v Klubu
u P. M. Sněžné, mezi nás přijde P. Ange-
lo Scarano s katechezí o teologii Pavlo-
vých listů v Písmu. Od 20:00 je mož-
nost zhlédnout adaptaci hry Václava
Havla „Audience“. Více informací na
www.praha.signaly.cz
� Mladé od 12 do 16 let zveme na ví-
kendovou akci „Kam až…?“ v termínu
18.–20. 4. … Budeme hledat odpovědi
na různé otázky – např. je-li opisování ve
škole problém, co je špatného na tom ne-
bavit se s kamarádem; nebo v čem je hor-
ší joint než cigareta… Začínáme v 18:00,
přivezte si spacák, buchtu a 250 Kč. Bu-
deme rádi, když se předem přihlásíte na
tel. 244 910 469 nebo na emailu
nazaret@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 
� 18.–20.4. Víkend pro mládež ve vě-
ku 13–17 let s názvem „Žít, či pře-
ží(va)t?“. Letos podnikáme s mladými
průzkumné výpravy do nitra Bible,
zvláště Starého zákona. Tento víkend
bude věnován královně Ester a drama-
tickému příběhu o záchraně Božího
lidu, kterému tehdy v perské říši hrozilo
úplné vyhlazení. Víkend bude opět
hlavně pozváním k hlubšímu poznávání
Boha a jeho lásky k nám, ke společné
i osobní modlitbě. Zároveň bude, tak
jako vždy, plný pohybu, zábavy, po-
znání, společných zážitků.
� Možnost zakusit komunitní život –
Chcete prožít pár dní s bratry a sestrami

v klášteře v Tuchoměřicích při společné
liturgii, práci, modlitbě a sdílení? Nabí-
zíme vám možnost zakusit spolu s námi
společný život nebo pár dní ztišení.
� Úterý 19:30 – Modlitební společen-
ství v kapli kláštera v Tuchoměřicích –
otevřené všem.
� Čtvrtek 18:15 – Modlitba za jednotu
křesOanů v kapli kláštera v Tuchoměři-
cích: „Aby všichni byli jedno …“ (Jan
17). Po ní následuje půlhodinová adorace.
� Je možné se také účastnit našich pra-
videlných liturgických časů – mše sv.,
ranní a večerní chvály, adorace. Info:
www.chemin-neuf.cz, příp. telefonicky.

Komunitní
centrum
Matky Terezy

U modré školy 2337/1, 149 00 Praha 11 -
Háje, tel.: 731 625 970, e-mail: 
info@kcmt.cz, http://www.kcmt.cz

3. 4. 10:00 Mgr. Z. Těšínská, ro-
dinná terapeutka: „Agresivita, asertivita
a emoce v rodině“ – přednáška v rámci
Denního klubu
4. 4. 18:30 koncert Komorního
orchestru ZUŠ Na Trhanovském nám.
12. 4. 16:00 „O Palečkovi“ – diva-
dlo pro děti
14. 4. 16:00 prof. ThDr. Jan Matěj-
ka: „Latinská liturgie“ – přednáška
v rámci Sdružení křesOanských seniorů
26. 4. Zahájení motorkářské sezony

12:00 sraz u benzinové pum-
py Dolní Břežany

13:00 Motorkářské požeh-
nání – KCMT, biskup Václav Malý
� Trápí vás problémy, které nemáte
s kým sdílet? Neostýchejte se zavolat na
tel.: 731 625 970. Nabízíme rozhovory
individuální i ve skupinách, osamělé
a izolované (i cizinci), doprovázení
v těžkých životních situacích i v mo-
mentálních „vyprahlostech“, možnost
podělit se o své názory.
� Denní klub pro maminky s dětmi.
Pondělí až pátek od 9:30 do 12:30.
Vstupné 40 Kč, děti zdarma. Prostor
k posezení pro maminky a herna pro dě-
ti. V rámci klubu nabízíme půlhodinový
program: každé úterý v 10:30 zpívání
a každou středu v 10:30 cvičení pro děti.
� KCMT ve spolupráci s KřesOanským
sportovním klubem Praha nabízí násle-
dující aktivity na školní rok 2007/08: –
Dramatická dílna pro děti a mládež (pří-
ležitost pro amatérské herce, scénáristy,
hudebníky…) – každé pondělí v 17:00;
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– Výtvarná dílna pro děti – každou stře-
du v 15:30; – Nízkoprahový sportovní
a turistický klub – každý čtvrtek
v 16:00. Informace a přihlášky na nebo
603 256 411 (ing. J. Olšanský)

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 prodejní výs-
tavu obrazů Věry Kubík-Kdolské do
KC sv. Prokopa. Vernisáž se koná 3. 4.
2008 v 17:00. Do 8. 5. bude výstava
otevřená vždy v neděli 9:30–12:00 ne-
bo i v jiné dny po předchozí domluvě na
tel. 251 610 850.
� Srdečně vás zveme na další pokračo-
vání přednáškového cyklu Prokopská
zastavení, které se uskuteční 22. 4. 2008
od 18:30 hod. v KC sv. Prokopa. Na
téma Proč Němci volili Adolfa Hitlera?
přednáší PhDr. Toman Brod, autor knihy
Osudný omyl Edvarda Beneše, historik
a bývalý vědecký pracovník ČSAV,
bývalý vězen koncentračních táborů
v Terezíně a v Osvětimi, člen Terezínské
iniciativy – organizace pečující o zacho-
vání historické paměti na holocaust.
� Kousek Čechomoru v pořadu Třinác-
tého na Třináctce – i letos pokračuje cy-
klus koncertů Slávka Klecandra, do kte-
rého si tento východočeský písničkář,
známý též ze skupiny Oboroh, zve roz-
ličné hudební hosty. Tentokrát, v neděli
13. 4. 2008 od 19:30, jimi budou Franti-
šek Černý (Čechomor) a kytarista Petr
„Kopčem“ Smékal. Koncert se koná v sá-
le KC sv. Prokopa na Slunečním náměstí
v pražských Nových Butovicích (metro
Hůrka), vstupné je dobrovolné. Místa je
možné si do 12. 4. 2008 rezervovat na: 
13na13@centrum.cz. Srdečně zveme!
� Od začátku dubna 2008 budou opět
probíhat v KC sv. Prokopa večerní Kur-
zy Alfa – praktický úvod do křes@anství.
Úvodní večer se koná v pondělí 7. 4. od
19 hod. Alfa bude dále probíhat po
všechny pondělní večery vždy od 19:00
až do poloviny června 2008. Seznámíte
se se základy křesOanské víry, bude pro-
stor pro občerstvení, přátelské popoví-
dání a diskusi nad danými tématy. Na
Alfu je možné se přijít podívat kterékoli
pondělí.

Kontakt na vedoucího Alfy: P. Angelo
Scarano; Scarano@seznam.cz, 777 739 612

Pastorační
centrum
sv. Tomáše

Řk farnost Dobříš, Na Nábřeží 1650,
263 01 Dobříš, tel.: 318 521 677, 
e-mail: pcstomas@volny.cz; 
http://dobris.farnost.cz
� 10. 4. v 19:30 vás zveme na přednáš-
kové setkání se Zdeňkem Langerem
o zajímavostech z jeho cest na Kubu
(s promítáním).
� 29. 4. v 19:30 jste zváni na přednáš-
kové setkání s Ing. Bolkem Vraným na
téma „Ronald Regan“.

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 tábory rodin na Pa-
vlátově louce u Nového Města nad Me-
tují (9.–16. 8. a 16.–23. 8. 2008). Uby-
tování v šestilůžkových chatkách a ve
zděném domku. Strava 4x denně. Cena:
dospělý 2000 Kč (nečlen 2100 Kč), děti
1850 Kč (nečlen 1950 Kč), velká porce
1650 Kč (nečlen 1750 Kč), malé děti,
které se nestravují, cca 400 Kč (nečlen
500 Kč). Program: chystáme soutěže,
olympiádu, noční hru, táboráky, výlet,
besedy o zajímavých tématech, batiko-
vání, savování…

Dopolední součástí tábora jsou Kur-
zy pro manžele, rodiče a dospívající
mládež (přednášky, diskuse a poraden-
ství psychologa k problematice manžel-
ství a rodiny), souběžně probíhá pro-
gram pro děti od 3 let.

Dále prosíme o pomoc při hledání
pomocníků k dětem, kteří budou zajiš-
Oovat dopolední program a pomáhat při
odpoledních a večerních akcích. Nabí-
zíme jim pobyt a stravu zdarma.

Bližší podrobnosti a přihlášky viz
hlavičku.

Unie
katolických
žen

Thákurova 3, 160 00 Praha 6, 
tel./fax: 220 181 329, e-mail: ukz@volny.cz
UKŽ zve všechny zájemce na:
� 16. výroční sněm UKŽ, v sobotu
5. 4. 2008 v budově Cyrilometoděj-

ského gymnázia a střední pedagogické
školy, Lerchova 63, Brno. Sněm má
téma Žena v rodině i v zaměstnání,
přednášet bude dr. Marie Oujezdská. Na
sněm je třeba se přihlásit.
� Přednášku z cyklu Ženská spiritua-
lita III: Přímluvná modlitba ve světle ži-
vota a učení sv. Terezie z Lisieux, ve
středu 9. 4. 2008 od 18:00, přednáší
dr. Kateřina Lachmanová. Přednáška se
uskuteční v budově Katolické teologic-
ké fakulty, Thákurova 3, Praha 6,
v I. patře, v učebně P3.
� Besedu s Ing. Ivou Pecháčkovou
O knihách pro děti – představí své na-
kladatelství MEANDER. Ve středu 16.
4. 2008 od 14:30 ve farním klubu Panny
Marie Sněžné, Jungmannovo náměstí
18, Praha 1.

Provincie 
kapucínů v ČR,
Loreta

Loretánské nám. 7, 118 00 Praha 1, 
tel.: 220 516 740, e-mail: loreta@
kapucini.cz, www.loreta.cz
Radostné velikonoční melodie budou
znít na pražské Loretě každou dubno-
vou neděli ve 12 a v 19 hodin. Těmto
melodiím budete moci naslouchat také
ve čtvrtek 3., 10. a 17. dubna v 16:45.
V uvedené dny budou hrát pražští kario-
nisté Radek Rejšek, Alena Michálková
a Vít Janata na světoznámou loretán-
skou zvonkohru.

Řada návštěvníků Prahy také ví, že
na Loretě hraje hodinový stroj každý
den vždy v celou hodinu od 9 do 18 ho-
din píseň Tisíckráte pozdravujem tebe.

K návštěvě Lorety i poslechu zvonků
zvou bratři kapucíni.

Farnost
u kostela
Panny Marie
Sněžné

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

8. 4.   17:30 Beseda: Životní prostředí
v České republice (RNDr. Jiří Bendl,
CSc. z ministerstva životního prostředí)
13. 4. 10:00 Prodej křesOanských knih
16. 4. 14:30 Beseda: O knihách pro
děti (Ing. Iva Pecháčková představí své
nakladatelství MEANDER)
Klub u Panny Marie Sněžné najdete při
vstupu do Františkánské zahrady vlevo.
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Další zprávy

CMP Levý Hradec 2008
Národní rada Sekulárního františkán-
ského řádu, farnost sv. Mikuláše ve Vel-
kém Meziříčí, farnost Nanebevzetí
P. Marie ve Vranově n. Dyjí aj. vás zvou
k účasti na V. etapě 27. ročníku Cyrilo-
metodějské pouti spojené s 8. ročníkem
pouti na Velehrad, která proběhne v so-
botu 12. dubna na trase: Zruč n. Sáza-
vou – Vlastějovice – Chřenovice – Le-
deč n Sáz. (20 km). Vlakem z Prahy hl. n.
v 6:15 do Čerčan (7:13), odtud 7:21 do
Zruče (9:11). Zpět z Ledče n. S. v 17:43
vlakem do Světlé n. S. (18:11), odtud
v 18:15 do Prahy (20:04).

PouX do Poříčí nad Sázavou 
V Poříčí n. Sáz., v kostele sv. Havla, bu-
de v sobotu 19. 4. v 16:00 obětována
mše sv. za dr. Františka Noska (1886–
1935), františkánského terciáře a vý-
znamného předválečného katolického
politika a národohospodáře. Hlavním ce-
lebrantem bude kardinál Miloslav Vlk.

V této souvislosti také Národní rada
Sekulárního františkánského řádu žádá
osoby, které by mohly podat svědectví
o životě Fr. Noska, aby se přihlásily
a pomohly tak postoupit o další krok
v zahájení řádného procesu blahořečení.
Svědci očití (kteří s Fr. Noskem hovoři-
li nebo jej viděli a slyšeli na různých se-
tkáních), ale i nepřímí (kteří o něm sly-
šeli od přímých svědků) nechO se ozvou
na adresu Miloslav Müller, Pod Sychro-
vem I, č. 1108/28, 101 00 Praha 10,
muller.miloslav@centrum.cz, tel.: 272
765 083, 732 744 953.

Den pro rodinu s odborným
seminářem
Nové rodiny Hnutí fokoláre pořádají
v sobotu 19. dubna 2008 od 9 do 17 ho-
din v Centru Mariapoli v Praze-Vinoři,
Mladoboleslavská 667 Den pro rodinu
s odborným seminářem.

Přednášky: Teologie těla aneb sexu-
ální revoluce Jana Pavla II. (Mgr. Karel
Skočovský), Nové poznatky ve vývojo-
vé psychologii a jejich důsledky pro ži-
vot rodiny (PhDr. Jaroslav Šturma).

Další tematické skupiny: Efektivní
rodičovství (Mgr. Ing. Jan Čapek, Mgr.
Markéta Čapková), Šikana a násilí mla-
distvých (Mgr. Lukáš Lázecký), Období
dospívání (PhDr. Bernadeta Bechyňo-
vá), Partnerská komunikace (Mgr. Ing.
Marie Nováková, Ing. Pavel Novák),
Vztahy mezi generacemi (PhDr. Draho-
míra Syrůčková), Videotrénink inte-

rakcí – práce s rodinami (Mgr. Veronika
Brandejsová, psycholožka). Oběd a pro-
gram pro děti zajištěny.

Bližší informace a přihlášky na adrese
http://www.focolare.cz/denprorodinu,
Hnutí fokoláre, Fokoláre Praha, Karme-
litská 29, 118 00 Praha 1, tel.: 257 534
739, fax/zázn.: 257 534 738, e-mail:
ffprg@focolare.cz

Krátká sdělení
� Kolegium katolických lékařů praž-
ské arcidiecéze vás srdečně zve na před-
nášku doc. Dr. Jiřího Kašného, Th.D.
z Teologické fakulty Jihočeské univer-
zity na téma Problémy současné rodiny.
Přednáška proběhne 23. dubna 2008
v Sále prof. Josefa Charváta III. interní
kliniky 1. LF UK a VFN, Praha 2
(vchod ze dvora, 1. patro naproti scho-
dům), začátek v 18:30.
� Exerciční dům Tovaryšstva Ježíšova
(Kutnohorská 26, 280 02 Kolín) vás sr-
dečně zve na duchovní cvičení v těchto
termínech: * 7.–11. 4.: P. Jan Tichý SJ –
pro starší; * 7.–11. 5.:  P. Josef Hladiš SJ
– mariánské; * 23.–25. 5.: P. Josef Ho-
rehleG SJ – Být jezuitou dnes. Přihlašo-
vat se můžete na těchto kontaktech
kolin@jesuit.cz; P. Josef Čupr SJ –
321 712 236; P. Josef Hladiš SJ –
321 721 959; P. Josef Tichý SJ –
321 725 909. Ubytování v jedno-
a dvoulůžkových pokojích s vlastním
sociálním zařízením, plná penze 300 Kč
na osobu a den.
� ŘK farnost u kostela Panny Marie
Královny míru v Praze-Lhotce vás sr-
dečně zve na přednášku Ivana Hoffma-
na (komentátora Deníku, dříve Radio-
žurnálu) na téma Víra a média – víra
a politika, která se bude konat v rámci
Farní akademie v 17:00 v sobotu 5. 4.
2008 v kostele Panny Marie Královny
míru v Praze 4, Ve Lhotce 36.
� Biskupství královéhradecké – Die-
cézní centrum pro seniory nabízí: 
* 12.–15. 5. 2008 – Duchovní obnovu
s P. ThLic. Bohumilem Kolářem; Maria-
num, Janské Lázně, cena 1200 Kč, jed-
nolůžkový pokoj 1650 Kč. * 7. 6. 2008 –
Den pro prarodiče a vnoučata v Potštej-
ně (program včetně kovbojské show).
* 26. 7. – 2. 8. 2008 – Pobyt pro prarodi-
če s vnoučaty „Prázdniny v Krkono-
ších“; Marianum, Janské Lázně (I. tur-
nus). Informace a přihlášky na tel.: 495
063 661; 737 215 328; 739 925 941,
e-mail: dcs@diecezehk.cz nebo na adre-
se Biskupství královéhradecké – Die-
cézní centrum pro seniory, 500 01 Hra-
dec Králové

� Středisko Eljon srdečně zve všechny,
kdo se chtějí tvůrčím způsobem zapojit
do misijní pomoci potřebným, na
MIŠKu – Misijní Školu Animátorů,
která proběhne 25.–27. dubna 2008.
Lektorem bude P. Jiří Šlégr, národní ře-
ditel pro Papežská misijní díla v ČR.
Informace a přihlášky žádejte na adrese
Středisko Eljon, 543 51 Špindlerův
Mlýn 33, tel+fax: 499 523 852, mob.:
732 580 154, po–pá: 8–14 hodin;
info@eljon.cz; www.eljon.cz

Co nového v knižním světě

Nové cesty pastorální teologie
Krása jako východisko
(Tomáš Špidlík, Marko I. Rupnik)
Současnému vývoji pastorální teologie
odpovídá důležitý akcent: s důvěrou se
obracet ke kolegiálním vědním oborům.
Publikovaná kniha takový přístup teolo-
gie posouvá nejen k osvědčené tenden-
ci, totiž ke schopnosti se zastavit nad
zkušenostmi druhých, ale nadto ještě
k odhalení dynamiky samotné krásy, jež
se v životě vnímavého teologa musí
projevit. Váz., 652 str., 480 Kč

Nakl. Refugium, www.refugium.cz

Uzdravení skrze Bibli
Plný život z Ducha svatého
(Michael Marsch)
Autor se zabývá uzdravením víry člově-
ka a jeho napojením na plný život z Du-
cha svatého. Ve světle křesOanské víry
v tom vidí nepominutelné jádro všeho
uzdravení. Ukazuje tak pravý a hluboký
smysl charismatické obnovy, kterým
není ani uzdravování nemocí, ani vzbu-
zení obdivu a nadšení nad výkony „uz-
dravovatelů“, ale pomoc na cestě k do-
sahování plnější, zralejší a do hloubky
jdoucí víry křesOanů.

Brož., 135 str., 139 Kč
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Věřím v život věčný 
Eschatologie
(Tomáš Špidlík)
„Maranatha“, „PřijG, Pane Ježíši“ – tak
zněla jedna z invokací prvních křesOanů.
Na tomto pozadí zkoumá autor patris-
tické, zejména východní křesOanské pra-
meny. Váz., 252 str., 240 Kč

Nakl. Refugium, www.refugium.cz

Hlas jemného vánku, 
Vnitrní život a vztah s Bohem
(Cesare Falletti)
Autor uvádí čtenáře do duchovního ži-
vota, ve kterém zkušenost Božího milo-
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srdenství, pozorné naslouchání Slovu
a modlitba docházejí naplnění v setkání
s bratry. Pouze srdce očištěné milostí,
Slovem a svátostmi, srdce přijímající
Boží dar a radostně na něj odpovídající
může dosáhnout blahoslavenství vidění
Boha. Na zemi, ve tvářích bratří a jed-
nou i ve slávě, kde na Boha pohlédne
tváří v tvář. Brož.,104 stran, 165 Kč

Paulínky, www.paulinky.cz

Život v usmíření
(Amedeo Cencini)
Autor se v knize zabývá tématem našich
„limitů“, tzn. všeho, v čem se projevuje
lidská slabost, kterou člověk tak často
a rád ignoruje. Naše omezení a slabosti
jsou většinou považovány za negativní
aspekty lidské osobnosti. Málokdy se na
ně díváme z pozitivního hlediska, jež
však napomáhá růstu a procesu integrace.

Brož.,168 stran, 170 Kč
Paulínky, www.paulinky.cz

Kázání Tomáše Halíka
vycházejí na CD
K životnímu jubileu prof. Tomáše Halí-
ka v nakladatelství Audiostory vychází
CD se souborem kázání na neděle
a svátky velikonočního a vánočního
okruhu z Akademické farnosti Praha,
doprovázený hudbou varhaníka kostela
Nejsvětějšího Salvátora Roberta Huga.

CD lze objednat na stránkách www.
audiostory.cz nebo www.popronmusic.cz.
Zakoupit jej lze v knihkupectvích Kar-
melitánského nakladatelství.

Z historického kalendáře
1. dubna 1403 Mistr Jan Hus se stal
rektorem Vysokého učení Karlova
v Praze.
1. dubna 1993 dr. Anton Otte pově-
řen pastorační službou pro obyvatele ně-
mecké národnosti v pražské arcidiecézi.
2. dubna 1988 zemřel Jan Dočekal,
katolický kněz, prelát a kapitulní děkan
karlštejnské kolegiátní kapituly Nane-
bevzetí Panny Marie, farář v Praze-Li-
boci (* 29. 4. 1907).
2. dubna 1998 v Praze zahájen beati-
fikační proces bývalého pražského arci-
biskupa, kardinála Josefa Berana (29.
12. 1888 – 17. 5. 1969).

5. dubna 1918 zemřel František Bru-
sák, katolický kněz, spirituál arcibis-
kupského semináře v Praze, generální
vikář a oficiál pražského arcibiskupství,
světící biskup pražské arcidiecéze, pre-
lát zemský (* 1. 11. 1840).
6. dubna 1998 v předvečer 650. výro-
čí založení Univerzity Karlovy předse-
dal v pražské katerdále pražský arcibis-
kup kardinál Miloslav Vlk ekumenické
bohoslužbě.
7. dubna 1808 narozen František Ma-
touš Klácel, katolický kněz-augustini-
án, klášterní knihovník, vychovatel
a organizátor Slovanského sjezdu, za-
kladatel Národní jednoty sv. Cyrila
a Methoda, redaktor Moravských novin
(† 17. 3. 1882).
7. dubna 1858 zemřel ThDr. PhDr.
Josef Alois Jüstel, katolický kněz, pro-
bošt kolegiátní kapituly Všech svatých
v Praze, probošt kolegiátní kapituly vy-
šehradské, prelát zemský, člen Akade-
mie věd v italské Padově (* 7. 2. 1765).
7. dubna 1903 zemřel František Jan
Bursík, katolický kněz-premonstrát,
opat premonstrátského kláštera v Želivi.
Roku 1891 zakládající člen literárního
spolku VLAST, infulovaný prelát zem-
ský (* 20. 5. 1827).
8. dubna 1948 papež Pius XII. udělil
benediktinskému kostelu sv. Markéty
v Břevnově – jako prvnímu v Praze – ti-
tul „bazilika menší“.
9. dubna 1783 narozen ThDr. Benedikt
Jan Nepomucký Pfeiffer, katolický kněz-
premonstrát, učenec, 60. opat strahovské-
ho kláštera (1816–1834). Podporoval vě-
deckou a uměleckou činnost, r. 1825 rek-
tor pražské univerzity († 31. 3. 1834).
10. dubna 1733 zemřel Daniel Josef
Mayer z Mayernu, katolický kněz, 19.
pražský arcibiskup (1732–1733). Věno-
val vekou pozornost vzornému životu
kněžstva a vyučování náboženství na
školách (* r. 1656).
11. dubna 1963 papež Jan XXIII. vy-
dal encykliku Pacem in terris (O zákla-
dech míru, se zvláštním pojednáním
o právech osoby a mravním řádu).
11. dubna 1968 5500 řeholníky a ře-
holnicemi podapsána rezoluce žádající
o souhlas k obnově řeholního života
a k návratu do původních klášterů.

11. dubna 1968 zemřel PhDr. ThDr.
Josef Vašica, katolický kněz, teolog, li-
terární historik, v letech 1928–1937
řádný profesor CMBF v Olomouci a od
r. 1937 TF UK v Praze. Věnoval se stu-
diu staročeské Bible, věhlasný badatel
o životě a díle slovanských apoštolů sv.
Cyrila a Metoděje (* 30. 8. 1884).
14. dubna 1898 z Vídně do Prahy při-
šli první školští bratři a usadili se v Pra-
ze-Bubenči.
16. dubna 1993 slavnostně zahájeny
oslavy břevnovského milénia za účasti
prezidenta ČR, apoštolského nuncia
Giovanniho Coppy, biskupů, ministrů
a dalších vzácných hostí.
17. dubna 1393 z Vltavy vyloveno
tělo zavražděného Jana Nepomuckého,
generálního vikáře pražské arcidiecéze,
pochováno na hřbitově staroměstského
kostela Sv. Kříže, r. 1396 přeneseno do
katedrály na Pražském hradě.
17. dubna 2003 papež Jan Pavel II. vy-
dal encykliku Ecclesia de eucharistia
(O eucharistii a jejím vztahu k církvi).
27. dubna 1238 papež Řehoř IX. ode-
vzdal špitál Anežky České v Praze Na
Poříčí u Sv. Petra a Pavla a jeho statky
velmistru a bratřím Řádu křižovníků
s červenou hvězdou.
28. dubna 1732 pražský arcibiskup
Daniel Josef Mayer z Mayernu schválil
Kongregaci bratří poustevníků bl. Iva-
na, neboli ivanitů.
30. dubna 1973 zemřel Václav Renč,
autor katolicky orientované reflexivní
lyriky, dramatik, literární a divadelní
kritik (* 28. 11. 1911).

Arnošt Kelnar

ZPRAVODAJ
pražské arcidiecéze
Uzávěrka dalšího čísla 15. 4. 2008

Úmysly apoštolátu modlitby
Úmysl všeobecný

Aby křesOané ve složitých situacích
dnešní společnosti hlásali svým živo-
tem Kristovo vzkříšení jako zdroj na-
děje a pokoje.

Úmysl misijní
Aby budoucí kněží v mladých círk-
vích byli více duchovně formováni
k hlásání evangelia svým národům.

Úmysl národní
Aby se pro mnohé rodiče stal pros-
pěch rodiny přednějším, než výhodná
pracovní místa.


