
pražské arcidiecéze č. 5, květen 2004

Jedním z dávno uctívaných Mariiných obrazů je tzv. Hodegetria, „průvodkyně
na cestě“. Je pojmenován podle byzantského kostela v Istanbulu, který stál na tra-
se karavan. Než se vůdci karavan vydali na nebezpečnou službu průvodců pouští,
předstoupili před tento mariánský obraz a vyprošovali si Boží požehnání.

Na obraze Maria drží dítě Ježíše na levé ruce a pravou rukou na něho ukazuje.
Udává směr cesty. Tato mariánská ikona je vlastně namalovanou prosbou: „Obra1,
co jde špatným směrem!“

Maria není cestou, cestou je sám Kristus, ale ona je znamením na cestě: „Udě-
lejte, cokoli vám nařídí“ (Jan 2,5). Ne to, co říkají media či píší noviny. Dělejte to,
co vám říká v Písmu svatém. A Maria tou cestou sama šla.

(Zpracováno podle knížky Joachima Meisnera: Meditace o Panně Marii, 
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství)

Co se skrývá pod názvem TEC?
Aneb příležitost setkat se s Bohem jinak.
Na stránkách Zpravodaje Vám přinášíme informace o půso-
bení různých křes1anských aktivit na území naší diecéze.
V tomto čísle Vám nabízíme rozhovor s několika aktéry za-
jímavé aktivity s názvem TEC. (Více na stránce 2)

Při vstupu do Evropy
se můžeme opřít o Ježíšova slova
„Nebojte se, já jsem přemohl svět a jsem s vámi po všechny
dny.!“ S touto nadějí a v této jistotě víry děláme svůj krok do
spojující se Evropy. (Z pastýřského listu našich biskupů ke
vstupu do EU, jehož celé znění naleznete na str. 2)

Význam laiků v Církvi. 
aneb pou# do Poříčí nad Sázavou
Tato obec v hezkém prostředí Posázaví má dva kostely; oba
pocházejí z románského období. Jeden z nich stojí přímo na
břehu řeky a je zasvěcen sv. Havlu. Při něm je malý hřbitů-
vek. Blízko vchodu je pozoruhodný hrob s tímto nápisem:
„Zde očekává vzkříšení tělo JUDr. Františka Noska, terciáře
sv. Františka, čsl. ministra a poslance, jenž zbožností, du-
chem pravdy, spravedlnosti a lásky ukázal cesty mnohým“.
Jsou uvedeny i roky narození a úmrtí: 1886, 1935. (Více na
stránce 10)

Setkání s Józefem Augustynem
osobně i na Internetu
Karmelitánské nakladatelství Vás srdečně zve na přednášku
polského jezuity Józefa Augustyna na téma: Otcovství – du-
chovní rozměr otcovství, podstata otcovské autority. Před-
náška a beseda se koná ve čtvrtek 13. 5. 2004 v 15:30 v před-
náškovém sále Katolické teologické fakulty UK, Thákurova
3, 1. patro. Od 17:30 následuje autogramiáda knihy J. Au-

gustyna „Otcovství“. Spolupořadatelem přednášky je Kato-
lická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Přednáška je
přístupná zdarma. Internetový rozhovor proběhne týž den od
13:00 na www.vira.cz, otázky lze klást i předem.

Výběr z plánovaných akcí
�� Výlet pro osamělé maminky: 8. května. (více na str. 7).
�� Pou# matek do Jablonného: v neděli 9. 5. 2004 (více na
str. 10).
�� Sbírka na Ukrajinu: v pátek 14. května odpoledne
a v sobotu 15. května dopoledne (více na str. 10).
�� Výlet pro mládež s biskupem Herbstem: v sobotu
15. května. Pro 14 a víceleté (více na str. 7).
�� Dvoudenní zamyšlení na téma „Žijte v moci Božího
ducha“: 15.–16. května v Tuchoměřicích. (více na str. 8).
�� Pou# dětí do pražské katedrály: 5. 6. v katedrále sva-
tých Víta, Václava a Vojtěcha (více na str. 6).

WWWybíráme aktuálně z internetu
�� Svátek práce
www.pastorace.cz/tema/prace
www.vira.cz/glosar/prace
�� Maria
www.pastorace.cz/tema/maria
�� Nanebevstoupení Páně
www.vira.cz/tema/nanebevstoupeni
www.pastorace.cz/tema/nanebevstoupeni
�� Středoevropské katolické dny
http://katdny.cirkev.cz
�� Letnice
www.vira.cz/glosar/letnice
www.pastorace.cz/tema/letnice
www.katechismus.cz/tema/letnice
www.ecn.cz/private/icej/krestane/05_99_krestane.html

Maria není cestou



Z diáře otce kardinála
2. 5. 10:00 mše sv., biřmování v koste-

le sv. Jakuba Staršího, Zbraslav
3.–5. 5. setkání s kněžími na Svaté Hoře

v rámci procesu obnovy farností
Arcidiecéze pražské

5. 5. 16:00 požehnání nového Domu
pro matky s dětmi Arcidiecézní
charity, Brandýs nad Labem

8. 5. Evropský ekumenický kongres,
SRN, Stuttgart

9. 5. 10:00 mše sv., biřmování v koste-
le sv. Jiljí, Vlašim

10.–11. 5. setkání biskupů, Polsko,
Brenna

14. 5. účast na IV. zasedání Postsynodál-
ní komise, Itálie, Řím

15. 5. účast na Diecézním dnu mládeže,
SRN, Paderborn

16. 5. 9:30 mše sv., biřmování v koste-
le Nanebevzetí Panny Marie, Pra-
ha, Modřany

17. 5. účast na Symposiu o evropských
kořenech, Itálie, Verona

19. 5. vikariátní konference vikariátu
Podřipsko, Roudnice nad Labem

22.–23. 5. Pou1 národů, Rakousko, Mariazell
24.–26. 5. setkání s kněžími na Svaté

Hoře v rámci procesu obnovy far-
ností Arcidiecéze pražské

28. 5. 15:00 požehnání domu Arcidie-
cézní charity Praha, Třeboradice

30. 5. 9:30 mše sv., hod Boží Svato-
dušní, výročí diecéze v katedrále
sv. Ducha v Hradci Králové

Z diáře biskupa Malého
3.–5. 5. Svatá Hora – setkání s kněžími

7. 5. 12. 00 Týnský chrám požehnání
poutníkům

8. 5. Arcidiecézní pou1 za povolání –
Svatá Hora

9. 5. 9. 00 Nebušice vizitace
9. 5 19. 00 CB – Soukenická ulice –

přednáška
11. 5. 9:00 Kladno – vizitace školy

odpol. vizitace farnosti Kladno
12. 5. 9. 15 Kolín – vizitace školy
15. 5. 10. 00 Štěchovice – biřmování
16. 5. Hostivice – Řepy – vizitace
18. 5. 10. 30 Vyšší odborná škola publi-

cistiky vizitace
19. 5. 9. 00 vizitace Pedagogicko psy-

chologické poradny Karlín
16. 00 komise Iustitia et Pax

Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ
(Vzhledem k uzávěrce mohou diáře

zaznamenat pouze dlouhodobě
plánované akce našich biskupů.)

Ze života arcidiecéze
Slovo biskupů ke vstupu České republiky do Evropské unie
Sestry a bratři, vážení spoluobčané,

letošní první květen, začátek májového měsíce, je pro náš národ historickým
okamžikem opětovného rovnoprávného zařazení do společenství evropských ná-
rodů, do něhož svou duchovně kulturní identitou náležíme. Již od celonárodního
referenda se vedou diskuse o některých stránkách tohoto kroku. Nejčastěji je kla-
dena otázka, co vstup do Evropské unie přinese. A za ní hned druhá: jaký budeme
mít v Evropské unii vliv.

Katolická církev s nadějí vidí ve sjednocování Evropy navázání na starou tra-
dici společné kultury, podstatně ovlivněné křes1anstvím, o níž naše minulost vy-
dává jednoznačné svědectví. K jejímu vytváření církev v naší zemi, v srdci Evro-
py, přispěla nemalou mírou. Náš svatý biskup Vojtěch usiloval už před tisíci léty
ve spolupráci se svým císařským přítelem Otou III. o vytvoření „sjednocené Ev-
ropy“ na křes1anských základech. Český král a císař Karel IV. usiloval vytvořit
z Prahy „srdce Evropy“, kde by v nově založené katedrále byli korunováni „ev-
ropští“ císařové. Úsilí Jiřího z Poděbrad o mír v Evropě a nastolení dobrých vzá-
jemných vztahů mezi národy je všeobecně známé. To je jen několik připomínek
našeho vkladu do společné Evropy v minulosti. Do ní se nyní vracíme.

Přítomnost křes1anů v Evropě – i za současné společenské situace je dosti sil-
ná. Proto se ptáme, čím může dnes církev katolická přispět Evropě. Máme zodpo-
vědnost za „dědictví otců“ – jak o tom zpíváme – které bylo základem života Ev-
ropy po tisíciletí a je vtěleno v žilách její kultury. Je třeba znovu z těchto kořenů
v Evropě čerpat, i když už to není a nebude Evropa minulých staletí. Děje se to
v kulturních i náboženských aktivitách v obcích a městech, ale také na úrovni vy-
soké politiky. Biskupské konference členských států Evropské unie mají v Bruse-
lu svou radu, v níž i my máme své zastoupení. Tato rada sleduje jednání evrop-
ských orgánů, je pravidelně zvána na jednání např. o bioetice, o sociálních otáz-
kách, migraci a jiných tématech.

Do evropské ústavy se podařilo zformulovat větu o trvalé ochotě Evropské
unie k dialogu s církvemi. Vedle katolické církve mají v Bruselu zastoupení i os-
tatní křes1ané v Evropě. Vatikán má v Bruselu zvláštního velvyslance a ve Štras-
burku misi při Radě Evropy. Přítomnost církví u evropských institucí odpovídá
tomu, že se tři čtvrtiny evropského obyvatelstva hlásí ke křes1anství.

Je na místě otázka, co můžeme udělat my pro to, aby Evropa žila ze svých
křes1anských kořenů? Brzy budou volby do Evropského parlamentu a my se jich
poprvé zúčastníme. Křes1an tedy má volit takové kandidáty, kteří by tento úkol
i v oblasti politiky pomáhali uskutečňovat. Někdo si může myslet, že proti trendu
dnešní evropské mentality, veřejného mínění, stylu života „nemáme šanci“. Ale
ve společenství s katolickými věřícími v nově přijatých evropských státech,
zvláště v Polsku, Slovensku i jinde, má tento náš úkol dobrou perspektivu, zvláš1
když se právě dnes v Evropě silně rozvíjejí i četná církevní hnutí, která jsou také
schopná vnášet styl života evangelia do veřejného života, do politiky i ekonomie.
Do nich vkládá Svatý otec velkou naději. Zdrojem naší naděje ovšem nemůže být
jen počet křes1anů v Evropě. Zdrojem nejsilnější naděje jsou přísliby požehnání
dané Hospodinem Abrahámovi, které se naplňují dodneška. Můžeme se opřít
o slova Ježíše Zmrtvýchvstalého: „Nebojte se, já jsem přemohl svět a jsem s vá-
mi po všechny dny…!“ S touto nadějí a v této jistotě víry děláme svůj krok do
spojující se Evropy. Vaši čeští a moravští biskupové

Co se skrývá pod názvem TEC?
Na naše otázky nám odpovídali: Pavla Fabiánová, Veronika, Lukáš a Lenka.

Co znamená slovo TEC?
Pavla: Zkratka TEC znamená Together Encounter Christ – Společně se setkat

s Kristem.
Odkud TEC pochází a jak vznikl?
Pavla: Program TEC vznikl ve Spojených státech v roce 1965. Jeho kořeny
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21.–23. 5.  Mariazell účast na středoevrop-
ské pouti

24.–26. 5.  Svatá Hora – setkání s kněžími
28. 5. Březové Hory + Příbram město –

vizitace
29. 5. výlet s bohoslovci
30. 5. 9. 00 Benešov – biřmování

31. 5.–2. 6. Svatá Hora setkání s kněžími

Z diáře biskupa Herbsta
2. 5. 10:00 mše sv. na Řípu
3. 5. 12:00 ekumenické shromáždění ve

vazební věznici v Praze – Ruzyni
4.–5. 5. setkání s kněžími na Svaté Hoře

7. 5. 16:30 mše sv. za povolání v kos-
tele sv. Ludmily (Praha 2, n. Míru)

8. 5. pou1 za povolání na Svaté Hoře
9. 5. 10:00 mše sv. v Neveklově

11. 5. vizitace v Lysé nad Labem
15. 5. výlet s ADCM
16. 5. 10:00 mše sv. s biřmováním

v kostele Panny Marie Královny
Míru v Praze – Lhotce
18:00 mše sv. s biřmování v koste-
le sv. Václava v Praze na Smíchově

17. 5. 9:00 zahájení Svatojánského
týdne ve VOŠ ve Svatém Janu
14:00 Seminář o paliativní péči
pod záštitou Senátu parlamentu ČR

18. 5. vikariátní konference I. pražského
vik. ve Svatém Janu

21.–23. 5  slavnostní zakončení Středoev-
ropských katol. dnů v Mariazell

24.–26. 5.  setkání s kněžími na Svaté Hoře
30. 5. 9:30 mše sv. s biřmováním v ka-

tedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha
31. 5.–2. 6.  setkání s kněžími na Svaté Hoře

ACTA CURIAE
Věstník kanceláře pražského

arcibiskupství
Arcibiskupství pražské, 

Hradčanské nám. 16, 
119 02 Praha 1-Hradčany, 

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

e-mail: apha@apha.cz.

Proces obnovy farností
pražské arcidiecéze
Na studijním dnu biskupské rady dne
25. března 2004 byly projednány další
postupové kroky započatého procesu
obnovy našich farností. Klíčovou udá-
lostí budou setkání kněží na Svaté Hoře.

Do pololetí se uskuteční setkání mi-
mopražských vikariátů, pražské vikari-
áty se sejdou po prázdninách.

Termín 3.–5. května 2004 vikariáty:
Vlašim, Rakovník, Jílové

jsou ale ještě starší, vzešel totiž z programu Cursillo de Christiaidad, který vzni-
kl v roce 1940 ve Španělsku. V té době tam mužská část katolického obyvatelstva
byla v letargii, muži čekali na své ženy během bohoslužeb před kostelem, aniž by
se zúčastňovali dění v církvi. Vznik Cursilla byl pokusem tento stav změnit a byl
úspěšný. Je to čtyřdenní kursíček o základech křes1anství a dodnes funguje do-
konce i v ČR.

Po II. Vatikánském koncilu připravil P. Fadewa se svými spolupracovníky krat-
ší program pro mladší účastníky, který vychází z podobné skupinové dynamiky
a podobných principů vedení lidí. Celý průběh i fungování programu je podobné.
Tento třídenní program nazval Teens Encounter Christ – Mladí se setkávají s Kris-
tem. Jeho středem je živé prožití Velikonočního tajemství (Jan 12;24: Amen, amen
pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Ze-
mře-li však, vydá mnohý užitek). Společné prožívání poselství smrti, ze které
vychází nový život je možné považovat za stručné shrnutí náplně programu TECu. 

Dnes je možné se setkat s TECem v Americe, v Evropě, v Africe i vAsii.
Je tento program tedy jen pro mládež, anebo existuje i jeho obdoba pro děti, či

dospělé?
Pavla: TEC se značně rozšířil a to nejen místně, ale i přizpůsobením pro kon-

krétní skupiny účastníků. Postupně se vyvinuly některé další programy. TEC byl
také doladěn pro další skupiny účastníků. Takže existuje sTEC=seniorTEC, (slo-
vo senior znamená v angličtině dospělý, u nás slovo senior nemá stejný význam
jako v angličtině, a proto sTEC nyní přejmenováváme na TEC plus), který je ur-
čen pro dospělé od 23 let výše. Všechny věkové limity jsou pouze orientační.

V ČR existuje též tecový program pro velice mladé, tj. od 12–16 let, který se
jmenuje QUEST (toto jméno znamená hledání). V cizině běží další tecové progra-
my pro vězně, pro hluchoněmé, pro handicapované a kurz SAFARI pro ty nej-
menší (od 10 do 12 let).

Protože se TEC zaměřil i na jiné věkové skupiny, než na mládež, přejmenoval
se na: Together Encounter Christ – Společně se setkat s Kristem. Zkratka TEC tak
zůstala zachována. Slovo „společně“ patří k podstatě programu – vše se prožívá
ve společenství.

Není již aktivit pro mládež dostatek? Potřebujeme něco dalšího?
Veronika: Dokud je tolik lidí, kteří neznají Krista, tak není programů nikdy

dost. Je to alternativa. Ne každému sedne forma již existujících programů. TEC je
dnešnímu člověku blízký – je jednoduchý, hodně o prožitku.

Říkala jste, že je TEC i u nás, od kdy? A jak často probíhá?
U nás se TEC rozběhl v roce 1993. Od té doby proběhly desítky víkendů s fre-

kvencí asi 4x ročně.
Jaké je „jádro TECu“, v čem spočívá jeho podstata?
Lukáš: Posláním TECu je znovu uchopit tajemství Velikonoc, přiblížit a pro-

hloubit jejich poznání nebo vnímání. Pochopit hloubku symbolů a promítnout je
do konkrétního života.

A co TEC znamená osobně pro Vás?
Pavla: TEC mi pomáhá oživit tajemství Kristovy smrti a zmrtvýchvstání pro

konkrétní situace v mém životě.
Veronika: Nejdřív jsem se TECu strašně bránila, protože nemám ráda hromad-

né akce, kde je nějaký program, kde mi diktují, co mám dělat. Nechtěla jsem tam,
protože tam jezdili všichni z mého okolí. Pak mě ale přemluvili a nakonec jsem
tam jela. A bylo to pro mně osvobozující. Mohla jsem tam být stoporocentně pro
Boha, ostatní mi jenom nabízeli a já jenom brala. Bylo pro mě velmi povzbuzují-
cí, když jsem věděla, že tam je i člověk, který se za mě celou dobu modlí. V ma-
lé skupince se vytvořilo úžasné společenství a odjížděla jsem se slzami v očích.
Byla jsem překvapená, za jak krátkou dobu může vzniknout přátelství a jak moc
se lidé mohou vzájemně otevřít.

Pavla: TEC mi nesmírně pomohl tím, že jsem tam byla přijata taková jaká
jsem, moc mě to celé povzbudilo. Bůh mi dal světlo do zcela konkrétní věci, kte-
rou jsem právě řešila, byla jsem osvobozena z pocitu méněcennosti.

Lukáš: TEC nabízí poselství Velikonoc přehledně a zcuknutě do poměrně krát-
ké doby. A k tomu ještě formou spousty tvořivých a pochopitelných věcí, které li-
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Termín 24.–26. května 2004 vikari-
áty: Příbram, Kladno, Kolín, Podřipsko

Termín 31. května – 2. června 2004
vikariáty: Benešov, Beroun, Stará Bo-
leslav

Setkání vždy začne prvního uvede-
ného dne v 18:00 společnou večeří.
Plánované ukončení poslední den
v poledne obědem.

Na programu, kromě zprávy o sou-
časném stavu vývoje tohoto procesu,
budou tentokrát témata zabývající se
prostředky, o které by se obnova farních
společenství měla opírat. V souznění
s apoštolským listem „Novo millenio
ineunte“ se jedná o následující témata:

– pokání, bez něhož je jakákoli ob-
nova v církvi nemyslitelná;

– Boží slovo, bez jehož slyšení
a zvěstování se žádné evangelizační
dílo v církvi neobejde;

– modlitbu, bez níž nelze mluvit
o duchovním životě křes1ana;

– sdílení, bez něhož víra jednotlivců
slábne.

O těchto tématech se nebudeme ho-
vořit, ale půjde i o jejich praktické zvlád-
nutí, případně zácvik včetně ukázek.

Na tato setkání tedy srdečně zveme
všechny kněze.

Svatojánská sbírka na výstav-
bu farního kostela (centra)
v Praze – Jižním Městě
Kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup
pražský, vyhlašuje Svatojánskou sbír-
ku na výstavbu farního kostela (centra)
na Jižním Městě v Praze při bohosluž-
bách v neděli 16. května 2004.

Skladatelská soutěž – koncert
vítězných skladeb
Po nešporách v neděli 2. května 2004
v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtě-
cha se uskuteční za přítomnosti kardi-
nála Miloslava Vlka koncert vítězných
duchovních skladeb (skladby pro sbor,
píseň pro lid, varhanní předehry a do-
hry) ze soutěže vypsané Společnou
diecézní liturgickou komisí pro Arci-
diecézi pražskou a Diecézi plzeňskou
a Společností pro duchovní hudbu ke
stému výročí úmrtí Antonína Dvořáka.
O vypsání soutěže jsme informovali
v ACAP 11/2003.

Změny adres a kontaktů
� Stanisław Góra, okrskový vikář
vikariátu Příbram a farář na Dobříši,
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di sbližují. Nechápu TEC jako víkend jen pro mě, ale pro nás, tvoříme společen-
ství. Originální formou probíhá sdílení. Na konci TECu jsou lidi překvapení, ja-
ké se utvořilo společenství, jak se lidi sblížili. Víkend pomáhá člověku, dává
možnost vyjít ze sebe, ze škatulky, kterou má jako obranu proti nátlaku zvenčí,
vytvoří se prostor důvěry, ve kterém člověk sám sobě dovolí vyjít s osobními pro-
blémy napovrch – otevřít je a řešit. Zažiješ něco, co už znáš, ale jiným způsobem.
TEC je i dobrým ventilem problémů, poskytuje na ně jiný pohled.

Program pochází z Ameriky a jak to tak popisujete, neubráním se zeptat: není
pro našince příliš „americký“?

Lukáš: Z doslechu se mi TEC zdál příliš americký, proto jsem tam dlouho ne-
chtěl jet. Záštitou ale pro mě byl kněz, kterého jsem dobře znal a jehož duchovní-
mu vedení jsem důvěřoval. Proto jsem se nakonec rozhodl programu zúčastnit.
Víkend mi pomohl vymanit se z přílišné upjatosti vyplývající z tradiční katolické
výchovy, která mi bránila v hlubším pochopení základních křes1anských pravd
a souvislostí mezi nimi.

Pavla: Během deseti let, kdy tu TEC funguje, se přizpůsobil české mentalitě.
Popište nám, jak takové setkání probíhá.
Setkání začíná pro účastníky v pátek v 17 hodin, účastníci přespávají v místě

TECu, prožívají společně tři dny, každý den má své jméno a odlišnou dynamiku.
Program je nabídkou k setkání se sebou, s druhými a s Kristem. Musí se to zažít,
nejde o tom příliš vyprávět. Končí se obvykle kolem třetí odpoledne v neděli spo-
lečnou slavnostní mší svatou.

Mohli byste být konkrétnější? Zeptám se tedy jinak: co je pro účastníky
TECu rozhodující a nejpřínosnější?

Lenka: Nejpřínosnější je podle mě společenství – našla jsem Boha mezi lidmi.
Sama si Boha můžu zkreslit. Lidi Tě ale nutí poznat sama sebe, vidět sebe i Boha
jinak. Viděla jsem vztah jiných lidí a Boha, rozšířilo mi to obzory.

Pavla: Pro program je specifický důraz na prožívání přítomného okamžiku.
Účastníci nevědí, co bude dále, neznají skladbu programu právě proto, aby jim
bylo umožněno být plně v přítomnosti, prožít to, co právě je a nebát se, co bude,
neočekávat, nepředjímat, nechat se překvapit. Často toto lidé velmi oceňují, pro-
tože jsme si v běžném životě žít přítomnost velmi odvykli.

TEC nepoužívá standardní schéma rekolekce, založené na vyučování a rozjí-
mání. Program probíhá ve třech dnech, každý den má své jméno a odlišnou dyna-
miku. Promluvy, které patří k nosným částem TECu nemají za cíl dokazovat, ale
jsou především svědectvím mluvčího o tom, jak on prožívá to, o čem hovoří
(např. ideály, obrácení, Písmo sv., povolání ke svatosti, apod.).

Obřady v TECu vycházejí z římskokatolické spirituality a liturgie, součástí je
slavení eucharistie. Program se dotýká společných základů křestanství a je proto
vhodný i pro nekatolíky a rovněž pro lidi teprve hledající víru. Myslím, že pro
účastníky musí být povzbudivé, že celý program připravují laici, účastníci minu-
lých TECů. Obvykle je přítomen i kněz v roli duchovního vedoucího pro speci-
fickou kněžskou službu. Vedoucí programu ale bývá zkušený laik.

Nesetkal jsem se nikde s nějakou větší propagací tohoto programu. Proč nena-
bízíte TEC široké veřejnosti?

Veronika: TEC není masová akce, nejde o to, aby přijelo co nejvíce lidí. Je to
program dimenzovaný zhruba pro 25 účastníků. Má se především šířit na základě
osobního pozvání. Je založen hodně na momentech překvapení, čím méně víte,
tím lépe. Proto je lépe, když vás pozve někdo, kdo TECem prošel a kdo vás zná
a ujistí vás, že i když vám toho o TECu moc neřekne, stojí za to ho prožít.

Je nějak postaráno o lidi, kteří TECem prošli a nemají žádné užší společenství
křesBanů?

Veronika: Pokud chtějí patřit do TECového týmu a pomáhat s jeho organizací,
jsou samozřejmě vítáni. Je také jistě možné, aby se ti, kteří o to mají zájem, dále
scházeli a tvořili nová společenství. Myslím, že pro to mají dobrou výchozí pozi-
ci, protože jedním z cílů TECu je právě budování společenství a vztahů.

Dosud nebylo v našich silách nabídnout všem zázemí v nějakém již existují-
cím společenství, ale rádi bychom v budoucnu chtěli pomáhat i při zakládání no-
vých společenství lidí, kteří TECem prošli.



má novou e-mailovou adresu: stani-
slav.gora@knez.cz
� Římskokatolická farnost u kostela
sv. Matěje Praha – Dejvice má novou
e-mailovou adresu matejfarnost@
a-contact.cz
� Jaroslav Lízner, administrátor v Be-
nátkách nad Jizerou, upozorňuje, že
nemá a nepoužívá žádnou e-mailovou
adresu. Bývalé adresy, uvedené napo-
sledy v Katalogu 2003, patří jinému
uživateli.

Jáhenské svěcení
Piotr Józef NOWICKI CSsR, pasto-
rační asistent farnosti Příbram – Svatá
Hora, přijal ve čtvrtek 25. března 2004
na slavnost Zvěstování Páně v kostele
Nanebevzetí Panny Marie na Svaté
Hoře v Příbrami z rukou Mons. Karla
Herbsta SDB jáhenské svěcení.

P E R S O N A L I A

J u b i l e á ř

Výročí svěcení
P. Mgr. Serafim Jan Smejkal OCarm.,
farář v Praze – Liboci 8. 5. 1999
Stanisław Góra, okrskový vikář vika-
riátu Příbram a farář na Dobříši

13. 5. 1989
Mgr. Michał Antoni Bator, administ-
rátor v Českém Brodě 21. 5. 1994
ThMgr. Paweł Adam D bek, farář ve
Štěchovicích 28. 5. 1994

Životní jubilea
Ing. Karel Dachovský, kněz pražské
arcidiecéze ve výslužbě 1. 5. 1949
P. ThMgr. Mariusz Józef Sierpniak
MIC, farní vikář u sv. Vojtěcha, Praha
– Nové Město 6. 5. 1969
Dr. Bogdan Stanisław Pelc, odborný
asistent KTF UK 8. 5. 1969
Mgr. Bedřich Vymětalík, okrskový vi-
kář III. pražského vikariátu a farář
v Praze – Lhotce 9. 5. 1959
ThLic. František Kohlíček, emeritní
farář 11. 5. 1914
Pavel Semela, administrátor v Nerato-
vicích 17. 5. 1974
S. Mária Regina Komárová IBMV,
administrátorka in materialibus u sv.
Josefa Praha – Malá Strana19. 5. 1954
P. Pavel Vojtěch Kohut OCD, odborný
asistent KTF UK 21. 5. 1969
Jindřich Brandejs, farář v Neveklově

25. 5. 1934

5

Máte od účastníků nějakou zpětnou vazbu, nějaké ohlasy?
Veronika: Ohlasy samozřejmě máme. Na konci programu mají účastníci mož-

nost podělit se o svoje zážitky, pokud chtějí. Někteří nám dodatečně posílají svá
svědectví. Ale nejdůležitější pro nás je, že zvou své přátele či známé, aby na TEC
přijeli. To je pro nás důkazem toho, že tento program jim něco dal a že tu šanci
chtějí dát i jiným lidem.

Něco z písemných ohlasů:
Romana: „Dodnes čerpám ze zkušeností, zážitků a vzpomínek. Potřebovala

jsem se setkat s Kristem a opravdu se to stalo. Mnoho věcí jsem tam pochopila
a s vděčností přijala do svého života. Po dlouhé době vyprahlosti jsem znovu na-
brala radost a chu1 jít dál, jistotu, že je se mnou sám Bůh.“

Jana: „Jsem moc ráda, že jsem na sTECu byla. Nebyla to pro mne žádná bom-
ba, která by nějak radikálně proměnila můj život, ale několik moc zajímavých
podnětů jsem tam získala. Velmi mě zaujalo, že jednou z dobrých metod pro roz-
lišení osobního povolání, je čekání. Velmi siný dojem na mne udělalo společen-
ství, které tam vzniklo. Jak blízko si mohou křes1ané navzájem být. Kromě toho
byl pro mne důležitý páteční večer, kdy jsem si uvědomila potřebu umřít někte-
rým věcem, které zaplňují můj život.

Katka: “Víkend jsem prožila opravdu naplno. Mám v sobě úžasný pokoj a cí-
tím se požehnaná do morku kostí. Bylo fajn, že jsem vůbec nevěděla, co mě čeká,
a tak jsem si mohla celý program opravdu vychutnat. Legrace je, že jsem netuši-
la, že je to založené na překvapení a že o tom ani ostatní účastníci nic nevědí. Da-
lo mi to hodně po duchovní i duševní stránce. Po dlouhé době jsem se zase cítila
sama sebou a volně. Navíc jsem zase oživila svůj značně odumřelý vztah s Pá-
nem. Asi nejkrásnější bylo to vyvázání se z času. Ani jsem si neuvědomila, že už
dlouho nežiji přítomností, ale především jakýmsi podivným strachem z budouc-
nosti a z toho, co přinese. Když jsem přemýšlela, proč jsem se tam cítila tak dob-
ře, zjistila jsem, že to bylo hlavně proto, že jsem se zbavila toho strachu. Připada-
la jsem si v bezpečí, a proto jsem se věcí příštích naprosto neděsila, ale se zvěda-
vostí je očekávala. Naposledy jsem tenhle pocit zažila jako dítě.

A ještě jedna ekonomická otázka. Kdo to platí?
Tento program je neziskovým podnikem. Cena, která se pohybuje v rozmezí

400–500 Kč (podle místa konání), pokryje pouze skutečné náklady. Tuto cenu za
pobyt platí nejen účastníci, ale i služebný tým. Pokud je ale pro někoho tato část-
ka moc vysoká, může přispět jen podle svých možností. Vzhledem k dnešním ce-
nám a ve srovnání s cenami podobných víkendových programů je to ale, myslím,
dostupné téměř každému.

Kde v České Republice TEC působí?
TEC má základnu v Praze. Na Moravě je také pár lidí, kteří TECem prošli a ta-

ké několik TECů udělali. V Praze se TEC konává na několika místech, většinou
na farách nebo centrech pro mládež. Pokud již dopředu víme, že bude většina
účastníků z jiného města, jsme schopni uspořádat TEC tam, pokud je tam vhodné
zázemí. Vícekrát se TEC konal ve Vinoři a v ADCM v Kunraticích, také občas
v salesiánském centru v Plzni. Prostě tam, kde jsou pro to místní i časové podmín-
ky a kde je nám to umožněno. Někdy je hledání místa k uspořádání TECu oříš-
kem. Také najít kněze, který může být přítomen celý víkend, je někdy obtížné.

Kam se v případě zájmu mohou lidé obracet?
Každý program má kontaktního člověka. V současné době se kontaktní služby

ujala část rodiny Fabianů.

Kontakt pro sTEC: Pavla Fabianová, Ptice 92, 252 18, tel. 311 678 319, mob. 776
712 084, mail: p.f.2000@seznam.cz

Kontakt pro TEC: Miriam Fabianová, Ptice 92, 252 18, tel. 311 678 319 mob: 608
542 893, mail: fmiriam@seznam.cz

Kontakt pro Quest: Josef Fabian: Ptice 92, 252 18, tel. 311 678 319 mob: 776 739
762, pestitelbobu@seznam.cz

Internetová stránka: http://web.katolik.cz/tec

(Ignác Mucha)



Ustanovení
Mgr. Pavel Budský byl s účinností od
1. března 2004 ustanoven duchovním
asistentem v Základní církevní škole
sester voršilek v Praze 1, v Církevní
střední zdravotnické škole blahoslave-
né Zdislavy v Praze 2 a v Dívčí kato-
lické škole v Praze 1. Ustanovení far-
ním vikářem Římskokatolické farnosti
u kostela Matky Boží před Týnem Pra-
ha – Staré Město a farním vikářem ex-
currendo Římskokatolické farnosti
u kostela sv. Jindřicha Praha – Nové
Město zůstává nadále v platnosti.
P. Přemysl Faměra O.Cr. byl s účin-
ností od 1. dubna 2004 na dobu určitou
do 30. června 2004 ustanoven výpo-
mocným duchovním pro komunitu
a dům Milosrdných sester sv. Karla
Boromejského Praha 6 – Řepy.
RNDr. Jiří Kub byl s účinností od 11.
března 2004 jmenován členem a sekre-
tářem Společné diecézní liturgické ko-
mise pro Arcidiecézi pražskou a Die-
cézi plzeňskou.
ICLic. Michal Podzimek, kněz lito-
měřické diecéze, byl se souhlasem své-
ho diecézního biskupa s účinností od
1. dubna 2004 na dobu určitou do
31. března 2006 jmenován do funkce
soudce Interdiecézního církevního
soudu České provincie.

Úmrtí
P. Václav Vít Mareček OSA, bývalý
farář farnosti sv. Tomáše v Praze, ze-
mřel dne 7. dubna 2004 ve věku nedo-
žitých 87 let, v 64. roce svého kněž-
ství. Poslední rozloučení se konalo ve
středu 14. dubna 2004 v kostele sv. To-
máše v Praze, pohřben byl do augusti-
niánského hrobu na Olšanském hřbito-
vě v Praze. R.I.P.

Arcidiecézní
katechetické
středisko

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

email: adks@apha.cz

Pou# dětí pražské arcidiecéze
Pou1 dětí se koná 5. 6. v katedrále sva-
tých Víta, Václava a Vojtěcha.

Program:
10:30 –11:15 poutní mše svatá

s Mons. Karlem Herbstem

11:15–12:00 organizovaná prohlíd-
ka katedrály pro účastníky poutě a je-
jich doprovod

V tento den se setkají na tiskové
konferenci s Mons. Karlem Herbstem
v Arcibiskupském paláci nejúspěšnější
účastníci celoroční arcidiecézní soutě-
že Biskup v naší církvi.

Z původních 105 týmů soutěž do-
končilo 99 týmů, počáteční počet sou-
těžících byl 420, ale v závěrečném ko-
le klesl na 399 účastníků. Přesto si my-
slíme, že účast byla vysoká a odpově-
di, zejména na některé otázky, byly
velmi obsažné. V některých případech
porota zvláštními body ohodnotila mi-
mořádně pěknou úpravu nebo nápadi-
tost (odpovědi formou knížeček, veršů,
seriálu a podobně).

Vítězům bude oznámeno umístění
a program setkání s otcem biskupem
prostřednictvím jejich kontaktních
osob. Kontaktní osoby z ADKS obdrží
pro sebe i vítěze osobní pozvánky.

Celková výsledná listina všech
účastníků bude uveřejněna v květno-
vém AIKu – příloze Katechetického
věstníku.

Katechetické úterý
Katecheté se setkají při Katechetickém
úterý 4. května od 17:00 –19:00
v ADKS. Na programu je: závěrečné
hodnocení práce v hodinách nábožen-
ství, při setkávání mládeže, seniorů
a pod. – vhodné tiskopisy, pamětní líst-
ky, forma ukončení současného školní-
ho roku, učební plán pro příští rok /dě-
ti, mládež, dospělí/.

Pastorační
středisko
sv.Vojtěcha

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

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

Út 4. 5. 19:30 Příprava na život
v manželství, Centrum pro rodinu. Té-
ma: Konflikty a jejich řešení.
St 5. 5. 10:00 Společenství mami-
nek s dětmi
Út 11. 5. 19:30 Příprava na život
v manželství, Centrum pro rodinu. Téma:
Jak prožívat v manželství vztah k Bohu.

St 12. 5. 9:30 Teologicko-filoso-
fická akademie nejen pro seniory. Té-
ma: Svatí a relikvie ve středověku –
PhDr. Petr Kubín, Ph.D.

19:30 Přednáška u příleži-
tosti 660 výročí povýšení pražského
biskupství na arcibiskupství. Téma:
Snahy o obnovu života arcidiecéze za
arcibiskupa Berana a kardinála To-
máška – Aleš Opatrný, Th.D.
Út 18. 5. 19:30 Příprava na život
v manželství, Centrum pro rodinu. Té-
ma: Manželství a sexualita.
St 19. 5. 10:00 Společenství mami-
nek s dětmi
Pá 21. 5. 20:00 Modlitba Taize
Út 25. 5. 19:30 Příprava na život
v manželství, Centrum pro rodinu. Té-
ma: Děti a my
St 26. 5. 19:30 Přednáška u příleži-
tosti 660 výročí povýšení pražského bi-
skupství na arcibiskupství. Téma: Nej-
bližší výhled na proměny života arcidie-
céze – program „Obnova farností“ –
Mons. Michael Slavík, generální vikář

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

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

Přípravy na manželství
Jarní společná příprava na život v man-
želství pro více než 40 párů začala
v úterý 12. 4. 2004. Zájem o ni byl tra-
dičně velký, ale větší části odmítnutých
zájemců jsme zajistili přípravu v rodi-
nách pod vedením manželských párů.
Podzimní společná příprava se usku-
teční v termínu 12. 10. až 30. 11. 2004
opět v pražském Pastoračním středisku,
přihlásit se je možné již nyní telefonic-
ky nebo mailem v Centru pro rodinu.

O různých formách přípravy na
manželství pořádaných Centrem pro
rodinu nebo jinými subjekty se můžete
informovat telefonicky nebo na adrese
http://cpr.apha.cz/snoubenci/. Tam na-
leznete i mnohé odpovědi na otázky,
které souvisejí s uzavřením manželství
v katolické církvi.

List z naší rodinné kroniky
Společné krajské kolo dětské literárně
výtvarné soutěže „List z naší rodinné
kroniky“ pro Prahu a Středočeský kraj
vyvrcholilo předáním cen vítězům
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v reprezentačních prostorách primáto-
ra hlavního města Prahy a vernisáží
výstavy v Kafkově domě. I po skonče-
ní výstavy zveme k virtuální prohlídce
nejlepších literárních a výtvarných ex-
ponátů na adrese http://www.vol-
ny.cz/rc.praha/kronika.

Soutěž k desátému výročí Roku ro-
diny pokračuje celostátním kolem,
kam postupují z krajských kol všechny
oceněné práce. Slavnostní vyhlášení
vítězů proběhne 14. 5. 2004 v sídle
UNICEF, Praha 5, nám. Kinských 6.
Bližší informace na stránkách Národ-
ního centra pro rodinu na adrese http://
www.rodiny.cz/ncpr/osn/mrr/mrr.html.

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

Arcidiecézní 
centrum pro mládež

Kostelní nám. 16, 148 00 
Praha 4 - Kunratice, 

tel: 244 910 469, fax: 244 912 713,
e-mail: adcm-pha@volny.cz, 

www.praha.signaly.cz

Setkání s poustevníkem Ivanem
Celodenní výlet s otcem biskupem Ká-
jou Herbstem do Albertových skal pro
14 a víceleté v sobotu 15. května 2004.
Nutná je pevná a dobrá obuv (terén je
dosti náročný; jestli jsi někdy byl ve
vysokých Tatrách, víš, o čem mluví-
me). Přihlásit se můžeš do 10. května.
E-mail: adcm-pha@volny.cz; tel.: 244
910 469. V minulém čísle Zpravodaje
bylo uvedeno jiné místo výletu a tak se
omlouváme za tuto změnu.

Večery ve středu 19. května
Tradičně se konají každou třetí středu
v měsíci v areálu františkánského kláš-
tera při kostele Panny Marie Sněžné na

Jungmannově náměstí ve středu Prahy
(stanice metra „Můstek“).

Začínáme společnou adorací
v 18:30 hod., následuje kulturní pro-
gram (koncert, divadelní představení.),
přednáška či diskuse se zajímavými
hosty. Během celého večera můžete
posedět s přáteli a občerstvit se v klubu
nebo si prohlédnout výstavu. Je zde
možnost svátosti smíření a osobního
rozhovoru s knězem. Pokaždé je pro
vás připravena soutěž o ceny a na kon-
ci školního roku jeden z vás odjede do-
mů na novém horském kole.

V letošním školním roce budou
„Večery ve středu“ ještě 15. června.

Arcidiecézní putování mládeže
se uskuteční ve dnech 1.–4. července
2004. Tentokrát půjdeme z Prahy do
kláštera augustiniánů ve Svaté Dobro-
tivé (Berounsko). Na začátku putování
nás čeká mše svatá s o.b. Kájou
Herbstem. Během tří dnů ujdeme asi
60 km. Spát budeme ve školách
a v klášteře ve Svaté Dobrotivé. O jí-
dlo bude postaráno. Přihlásit se můžeš
do 10. června 2004.

Kurz Animátorů 2004–2006
Tento dvouletý kurz je určen všem vě-
řícím lidem mezi 16 až 24 lety (výjim-
ky jsou možné po domluvě), kteří se
podílejí na vedení společenství, zatím
třeba i jen okrajově, dále těm, kdo se
na podobnou práci připravují, a všem,
kdo se chtějí aktivně podílet na životě
církve. V rámci kurzu lze získat osvěd-
čení umožňující vedení táborů pro děti
a mládež. Na závěr kurzu všichni ab-
solventi dostanou osvědčení. Součástí
kurzu jsou tématické semináře a cviče-
ní z oblastí teologie, pedagogiky, psy-
chologie a praktické ukázky her, ani-
mace liturgie atd. Kurz obsahuje pět
víkendových setkání v roce.

V tomto školním roce probíhá první
ročník Kurzu animátorů 2003–2005.
Navštěvuje jej asi 60 mladých lidí ne-
jen z naší arcidiecéze. Jako hosté zde
již přednášeli či svoji účast přislíbili:
otec kardinál Miloslav Vlk, o. b. Kája
Herbst, o.b. Jaroslav Škarvada, P. Jan
Houkal, P. Tomáš Halík, P. Michal Ně-
meček, P. Jan Balík, P. Angelo Scara-
no, Marie Nováková, Michaela Dole-
žalová. Již nyní se můžeš přihlásit.

Škola Partnerství
Na Moravě tento kurz probíhá již ně-
kolik let, mladí lidé jsou za něj velmi
rádi, a tak jej připravujeme i v naší
pražské arcidiecézi. Kurz je určen pro
svobodné mladé lidi od 16 let, pro ty,
kteří již s někým chodí, ale i pro „neza-
dané“, pro ty, kteří hledají své životní
povolání. Obsahuje pět víkendových
setkání od října do dubna. Přednášejí-
cími jsou manželské páry, lidé žijící
v zasvěceném životě a odborníci z řad
lékařů, psychologů. Kurz je doprová-
zen knězem. Během setkání bude čas
i na workshopy, modlitbu, osobní roz-
hovory s přednášejícími. Více infor-
mací a přihlášky: tel.: 244 910 469;
e-mail:adcm-pha@volny.cz

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

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

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

Existuje i projekt moderovaný Sekcí
pro mládež ČBK. Je zajímavý přede-
vším tím, že mladí dobrovolníci jsou ve
skupinách (většinou po třech) vysláni
biskupem do farností, aby tam s míst-
ním knězem tvořili společenství života
a služby. Projekt je zaměřen především
na evangelizaci dětí a mládeže. Přípra-
va zájemců začíná v říjnu a je vždy je-
den víkend v měsíci. O prázdninách je
zakončena asi měsíčním soustředěním
na jednom z diecézních center života
mládeže a poté jsou dobrovolníci vy-
sláni biskupem do farností.

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

XX. světový den mládeže
11.–15. srpna v německých diecézích
a 16.–21.srpna 2005 v Kolíně nad Rý-
nem, www.kolin2005.signaly.cz
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Víkendovky v Nazaretě
Dva králové
O přátelství a úctě, o lásce k nepřáte-
lům, o Božím vyvolení – ano, přede-
vším o tom nám vypráví příběh dvou
velkých postav Starého zákona. Ví-
kendové setkání je připravované pro
16 a víceleté ve dnech 7.–8. 5. 2004.
Zapomenutý!?
Kdo je vlastně Duch svatý? Jaké jsou
jeho dary? Může i nám pomoci správ-
ně mluvit a správně jednat? Víkendové
setkání je připravované pro 12–15leté
ve dnech 4.–6. 6. 2004.

(Víkendovky začínají vždy v pátek
v 18:00 hod. a končí nedělním obě-
dem. Do Nazareta se dostaneš trasou
metra C na stanici „Kačerov“ a pak au-
tobusem č. 114 na zastávku „Kunrati-
ce“. Nazaret stojí hned vedle kostela.)

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

Komunita
Chemin
Neuf

a Misijní centrum
Dům Michael, Apolinářská 10, 

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

� 15.–16. května v Tuchoměřicích se
koná dvoudenní zamyšlení na téma
„Žijte v moci Božího ducha“ (Gal
5,16) – Křes1anský život jako cesta
v moci Ducha svatého. Kdo je Duch
svatý a jak poznáme jeho projev v na-
šem životě? Jak můžeme v praxi zakou-
šet dary Ducha svatého a jak je může-
me rozvíjet? Je potřeba se narodit
z Ducha aneb co je to křest v Duchu
svatém a jaký význam má pro křesBan-
ský život v plnosti.
� 26.–27. června v Bartošovicích
v Orlických horách se koná dvoudenní
zamyšlení na téma „Pojbte za mnou
a učiním z vás rybáře lidí“ (Mt 4,19) –
Jak zvěstovat Radostnou zvěst. Oprav-
du chce Bůh, abychom šli a vydávali
svědectví o Boží lásce všemu stvoření?
Jak zvěstovat Evangelium tak, abych
spíše neodradil? V čem spočívá hlásání

radostné zvěsti? To všechno teoreticky
i prakticky ve společenství se všemi, kdo
si nechtějí nechat Boha jen pro sebe.

Pozvání na Mezinárodní eku-
menické setkání mládeže
Kdy: 5.–14. 8. v Hautecombe (Francie),
Cena: 4000 Kč (cesta, jídlo, ubytování,
vstupné) odjezd autobusem 4. 8. pří-
jezd do Čech 15. 8. Program: Společná
setkání, povídání nad určitým téma-
tem, tématické skupiny (etika, obnova
a život v Duchu sv., ekumenismus, bu-
dování Evropy, vztahy), sdílecí sku-
pinky, svědectví, odpočinek, sport,
tvořivé dílny, koncerty, společné mod-
litby a liturgie. Cíl: Setkání s novými
lidmi z různých zemí a církví, společné
hledání cesty víry v osobní životě, od-
halování pokladu křes1anství založe-
ném na vztahu s živým Bohem. Hosté:
Mgr. Renato Boccardo, bývalý odpo-
vědný za organizaci Světových Dnů
Mládeže; Laurent Fabre, zakladatel
a současný představený Komunity
Chemin Neuf; Anne Cathy Graber
z protestanské evangelikální církve.
Překlad do Češtiny je zajištěn.

Cyklus Jan Křtitel
3.–20. 8. Hautecombe, cena: 100–120
Euro bez dopravy. Biblické a teologic-
ké vzdělávání, učení se životu ve spo-
lečenství, čas rozlišování své další
cesty. Podmínkou účasti je motivační
rozhovor.

Duchovní cvičení s tématem:
Životní volba
14.–20. 8. Hautecombe, cena: 55–65
Euro bez dopravy. Cvičení sestavená
na základě Ignaciánských duchovních
cvičeních.

Komunitní stáž 1
3. 7–20. 8. Hautecombe, cena: 120–140
Euro bez dopravy. Pět týdnů zakoušení
života ve společenství komunity.
K programu patří účast na jiných pro-
gramech, společně strávený čas ve
službě, modlitbě, zábavě.

Mezinárodní sbor
v Hautecombe
2.–14. 8., cena 90–100 Euro bez do-
pravy. Repertoár písní z celého světa,
gospel, spirituály, originální kreace.
Sbor se skládá z 200 mladých z různých
zemí. Ve druhé části setkání sbor kon-
certuje po několika turisticky atraktiv-

ních městech blízkého okolí. Ke sboru
patří i několik tvořivých dílen do kte-
rých je možné se zapojit: choreografie,
orchestr, scénografie (divadlo).

Kytarová škola v Chartres
30. 7.–5. 8., cena: 55–65 Euro bez do-
pravy. Pro začátečníky stejně jako pro
pokročilé možnost intenzívní tvořivé
práce, modlitby, společenství. Učitelem
bude Antony Glis (1. cena Toscanniho).

14-ti denní Školy jazyků
ve Francii, Chartres: 11.–25. 7.
cena: 120 –130 Euro bez dopravy 
23. 7.–5. 8. (cena stejná)
v Anglii, Langport: 11.–25. 7.
cena: 200–220 Euro bez dopravy
v Německu, Berlín: 9.–20. 8 .
cena: 180–200 Euro bez dopravy

Dotazy a přihlášky zasílejte na ad-
resu Misijního centra AP uvedenou
v záhlaví rubriky.

Křes;anské centrum
– Jižní Město

Modletická 1401, Praha 4,
tel./fax/zázn.: 272 91 98 03

Út 4. 5. 19:00 ALFA kurzy klub
Na dně (vchod E)
St 5. 5. 19:00 Modlitební setkání
„Velká středa“ kaple (vchod A)
Út 11. 5. 19:00 ALFA kurzy klub
Na dně (vchod E)
So 15. 5. 19:30 Rocková mše kaple
(vchod A)
Ne 16. 5. 18:00 Ekumenická boho-
služba kaple (vchod A)
Út 18. 5. 19:00 ALFA kurzy klub
Na dně (vchod E)
Út 25. 5. 19:00 ALFA kurzy klub
Na dně (vchod E)
St 26. 5. 17:30 Koncert žáků třídy
pí uč. Benešové klub Na dně (vchod E)

KAMÍNEK, společenství
pracující s dětmi a mládeží

Nabídka letního stanového dětského
tábora
Uskuteční se od 25. 7. do 7. 8. 2004 na
tábořišti v Ratibořských Horách celo-
táborová hra, táboření v krásné jihoče-
ské přírodě, tábor vybudovaný na zele-
né louce uprostřed lesů. Cena: Kč 2500
(zahrnuje ubytování, stravu, dopravu,
programové vybavení, odměny). Při-
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hlášky: Písemně – KAMÍNEK, Mo-
dletická 1401, 149 00 Praha 4, e-mail:
kaminek@kaminek.org s uvedením
jména účastníka, bydliště, rodného čí-
sla, zdravotní pojiš1ovny. Placení na
běžný účet č. 733 533 09/0800 u České
spořitelny, a. s., variabilní symbol –
rodné číslo účastníka.
Klub Na dně
Otevřený klub ve stylu čajovny s do-
provodným programem. Vstup volný
(není-li uvedeno jinak). Vchod E, pří-
zemí. Program: Středa 5. 5. 19:00 kon-
cert kapel Vnitřní světlo (folk) a Malá
bílá vrána (indiánfolk), vstupné 40 Kč.

Jste dobrá (možná začínající) skupi-
na, která chce koncertovat? Vytváříte
alternativní divadlo? Chystáte zajíma-
vou akci pro veřejnost? Nabízíme vám
prostory v klubu Na dně! Volejte, mai-
lujte na číslo a adresu o.s. Kamínek.

Balónková oslava
Balónková oslava dne dětí se usku-

teční na zahradě Křes1anského centra
Jižní Město v neděli 6. 6. 2004 od
15:00. Pohádka Víti Marčíka Šípko-
vá Růženka – hry – soutěže – odměny.
Vstupné 20 Kč.

Studentský 
kostel 
Nejsv. 
Salvátora 
a VKH 

Křižovnické nám. 2 Praha 1
tel: 222 221 339

e-mail: nejsvetejsi.salvator@volny.cz
http://salvator.apha.cz

Neděle 14:00 mše sv.
Neděle 20:00 studentská mše sv.
Úterky 19:00 mše sv. studentských ce-
chů, poté kurs Základy víry (příprava
na křest a biřmování, jednou měsíčně
otevřená diskuse)
Středy 19:00 – program Vysokoškol-
ského katolického hnutí
Čtvrtky 20:00 – adorace s možností
svátosti smíření nebo duchovního roz-
hovoru

Program
5. 5. 7:30 Ranní mše se snídaní
v sakristii
16:00 Koncert k 100. výročí úmrtí
Antonína Dvořáka (účinkuje sbor a or-
chestr Pražské konzervatoře)

12. 5. 19:00 Seminář s diskusí:
Bezdomovectví – nemoc společnosti?
Přednáší sociální kurátor Pavel Pěnkava.
19. 5. 19:00 Přednáška s diskusí:
Vztah České republiky a Vatikánu oči-
ma českého velvyslance u Apoštolské-
ho Stolce Ing. Pavla Jajtnera.
26. 5. 19:00 Filmový klub –
Utrpení panny orleánské (1928, Carl
Theodor Dreyser, Francie a Dánsko,
82 minut – němý film s hudbou Ri-
charda Einhorna, francouzské a anglic-
ké mezititulky).
28.–29. 5.  Noční pou1 studentů na
Svatou Horu u Příbrami (vede
P. MUDr. Zdeněk Králík ISch.).

Knihovna Betánie
(katalog na webových stránkách kostela)
Út 18:30–19:00 h 20:00–20:30 h
Čt 19:30–21:00 h
1. neděle v měsíci při kafi po mši cca
21–22 h

Arcidiecézní Charita
Londýnská 44, Praha 2, 

pí. Glendová, tel.: 224 246 519 (73),
Mgr. Pavel Šimek: 603 516 899, 

http: www.charita-adopce.cz
e-mail: praha@charita-adopce.cz

Domov s pečovatelskou
službou sv. Jakuba
Místo: Libiš, ulice Budovatelů 654
Obec Libiš byla jedním z mnoha míst,
kde ADCH Praha v době povodní ak-
tivně pomáhala lidem postiženým tou-
to katastrofou. Tato obec byla jednou
z těch, kde velká voda zničila mnoho
domů a velká část obyvatel se tak oci-
tla bez střechy nad hlavou.

Arcidiecézní charita tak přišla s na-
bídkou zde vybudovat dům s pečovatel-
skou službou pro starší občany, kteří již
nejsou schopni si nový dům postavit.

Po dohodě se starostkou Libiše pí.
Hudcovou jsme v centru obce postavi-
li zcela nový přízemní dům, kde je 15
bytů (garzoniery s kompletním příslu-
šenstvím). Byty jsou určeny pro
1–2 osoby a dva z nic mají parametry
umožňující ubytování vozíčkářů.

V domě bude podle potřeby jednotli-
vých obyvatel stálá pečovatelská i ošet-
řovatelská (zdravotnická) služba. Sou-
částí každého bytu je kuchyňka, lidé si
zde budou sami vařit. Podle zájmu však
budeme teplé jídlo do domu také dová-

žet a obyvatelé budou moci tuto službu
podle vlastního uvážení využívat.

Je zde také kadeřnictví a pedikura –
obě služby budou určené též všem
obyvatelům obce Libiš.

Nechceme, aby tento dům a jeho
obyvatelé byli uzavřeni sami do sebe,
ale aby byl otevřen jak návštěvám, tak
společným akcím, kterých se budou
moci účastnit i lidé z Libiše. Věříme,
že především starší občané budou jak
služby, tak programy tohoto domu pra-
videlně navštěvovat. Tyto osobní kon-
takty budou prvním krokem k budová-
ní nových lidských vztahů a pocitu
sounáležitosti.

Otevíráme tento dům s přáním, aby
byl nejen praktickou pomocí – nabíd-
kou bydlení spojeného s domácí péčí,
ale také nabídkou podílet se na vytvá-
ření nové společnosti založené na zá-
kladních křes1anských principech.

Zařízení bylo vybudováno ze zahra-
ničních zdrojů – investice jsou cca 20
mil. Kč. Mgr. Pavel Šimek

Česká
křes;anská
akademie
Vyšehradská 49

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

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

11. 5. 17:00 Ekologická sekce.
Prof. Dr. Hana Librová: Vlažní a váha-
ví (Co je ekologický luxus?). Na bese-
dě bude uskutečněn i prodej knihy
„Vlažní a váhaví“ (Kapitoly o ekolo-
gickém luxusu) a autogramiáda. Kláš-
ter Emauzy, Praha 2 – Vyšehradská 49.
14. 5. 17:00 Psychoterapeutická
sekce. Mgr. Barbora Trapková: Práce
s rodinou mladistvého uživatele návy-
kových látek. Čítárna dominikánské-
ho konventu u sv. Jiljí v 1. patře – Pra-
ha 1, Husova 8.
20. 5. 17:00 Uměnovědná sekce.
Prof. PhDr. Petr Wittlich: Sakrální té-
mata v českém sochařství koncem 19.
století. Klementinum – Národní knihov-
na přednáškový sál č. 136 v 1. patře.
26. 5. 18:30 Kolegium katolic-
kých lékařů. Prof. Pokorný: Archeolo-
gické novinky ze Svaté země. Klub III.
Interní kliniky 1. lékařské fakulty UK a
FNV, Praha 2, U nemocnice 1 v 1. patře.
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Divadlo 
Miriam

Ke Strašnické 10, 
Praha 10 – Strašnice, 

www.volny.cz/divadlo.miriam, 
rezervace vstupenek na tel.: 

604 541 680, 224 216 705 nebo na 
e-mailu: divadlo.miriam@volny.cz 

6. 5. 19:30 Po nás a1 přijde po-
topa! Recitál z písní Petra Traxlera,
Růženy Sršňové a Jana Vrkoče na ver-
še „ze století dvou nesmrtelných veli-
čin: vynálezů a jazzu“.
13. 5. 19:30 E r i c - E m m a n u e l
Schmitt: Návštěvník. Fiktivní setkání
slavného rakouského psychiatra Sig-
munda Freuda s neznámým návštěvní-
kem.
14. 5. 19:30 F. M. Dostojevskij:
Bílé noci. Jedna z nejslavnějších novel
ruské klasické literatury.

Unie
katolických
žen

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

e-mail: ukz@volny.cz

Pou# matek do Jablonného
UKŽ vás srdečně zve na pou1 matek do
Jablonného v Podještědí ke sv. Zdisla-
vě, patronce našich rodin, která se bude
konat v neděli 9. 5. 2004 (Den matek).
Zveme srdečně vás všechny, kteří se
chcete modlit za naše rodiny, za jejich
rozkvět, za obnovu naší společnosti,
protože právě rodina je jejím základem.

Program pouti:
11:00 hod. – poutní mše sv., celeb-

ruje P. Bernard M. Špaček, OP.
Alexander Grečaninoff – Missa festi-

va – spojené sbory od sv. Norberta a sv.
Václava na Proseku v Praze. Diriguje
Rudolf Valášek, varhany Jan Lau. Spo-
lečná modlitba u hrobu sv. Zdislavy, ná-
vštěva studánky. Doprava vlastní nebo
z Prahy společně autobusem. Při zpáteční
cestě prohlídka hradu Bezděz. Informace
a přihlášky na výše uvedené adrese.

Sbírka na Ukrajinu
Sbíráme dětské i dospělé oblečení
i obuv, letní i zimní. Noste jen věci
pěkné a čistě vyprané, zabalené do kra-

bic od banánů nebo jiných pevných
krabic (zásilka se 3x překládá). Popla-
tek za 1 krabici je 20 Kč.

Kdy? V pátek 14. května
14:00–18:00. V sobotu 15. května 9:00
– 14:00 hod.

Kde? Na dvou místech současně:
– kostel P. M. Sněžné, Jungmanno-

vo nám., Praha 1 – nádvoří kostela, ka-
ple vlevo (pro ty, kdo jedou metrem ne-
bo jdou pěšky. Není vhodné pro pří-
jezd osobním autem – zóna záka-
zu parkování).

– nákladové nádraží Vršovice –
pouze označený vagón!!! Vjezd za
osobním nádražím Vršovice z ulice Pe-
trohradská – Bartoškova (pro ty,
kdo jedou autem. Není vhodné pro pří-
jezd tramvají nebo cestu pěšky – vel-
ká vzdálenost).

Za všechny vaše dary a příspěvky
upřímně děkujeme. Pořádá Unie kato-
lických žen a farnost u Panny Marie
Sněžné ve spolupráci s Českou katolic-
kou charitou a Diakonií Úpice.

Koncert
UKŽ zve všechny zájemce na květno-
vý koncert ve středu 19. 5. 2004
ve 14:30 hod. ve Farním klubu
u P. Marie Sněžné, Jungmannovo nám.
18, Praha 1

Kulatý stůl
Zveme vás na další diskusní kulatý
stůl, který pořádáme v sobotu 29. 5. od
10:00 hod. v Thákurově 3, Praha
6 (Tiskové středisko ČBK – proti vrát-
nici). Tématem bude „Ženy a Plenární
sněm církve v ČR“. V základním mate-
riálu pro jednání Plenárního sněmu
Instrumentum laboris se k tématu „Že-
na v církvi“ říká: (část 19., §92): „Na-
léhavá potřeba zlepšení postavení žen
je opravdovým znamením našich dnů.
Učení církve podporuje roli ženy v ro-
dině, ale podtrhuje nezbytnost jejího
nového postavení v církvi a důstojněj-
šího postavení ve veřejném životě.“
§94: „ Sněm vybízí místní církev
k vážnému studiu a reflexi vztahů kně-
ží a laiků a postavení žen ve společen-
ství církve.“

Která komise se těmito otázkami
zabývá? Které ženské delegátky byly
k tomuto tématu pozvány? Hostem na-
šeho tohoto Kulatého stolu bude dele-
gátka sněmu Pavla Ženíšková z Plzně.
Těšíme se na vás. UKŽ

Křes#anská poradna pro ženy
nabízí kontakt s těmito odborníky: lé-
kař (interna, alergologie, gynekolo-
gie), psycholog (sebepřijetí a sebehod-
nocení, vztahy a komunikace v rodině
i v zaměstnání), právník (civilní, cír-
kevní právo), kněz (morální problémy,
otázky svědomí, duchovní pohovor,
problematika sekt). Umožňuje také
kontakt s Poradnou pro ochranu nena-
rozeného života a s Poradnou domácí
hospicové péče.
Volat můžete každé úterý a čtvrtek od
10:00 do 17:00 hod. na tel.: 220 181 329.

YMCA Kluby
křes#anská zájmová
činnost pro děti
a mládež, 

Na Poříčí 12, 
115 30 Praha 1, 

tel.: 224 872 407, 224 872 163 – 
zázn., e-mail: kluby@ymca.cz

Táboříček pro rodiče a děti
v Oldřichově
Penzion – 31. 5.–6. 6. 2004. Pro děti
od 3 do 10 let. Program pro rodiče i dě-
ti – společná celotáborová hra,výlety,
výtvarné a korálkové dílny, táborák,
muzicírování… Cena: 2000 Kč dospě-
lí, 1400 Kč děti.

Tvořivý tábor v Oldřichově
u Liberce
Penzion – 7. 8.–14. 8. 2004. Pro děti
od 7 let. Korálkování, drhání, drátová-
ní, malba na hedvábí, ruční papír, slá-
ma, lýko… výlet do Liberce (zoo, bo-
tanická zahrada) a Hejnic (poutní mís-
to, vodopády), hry, koupání, celotábo-
rová hra… Cena: 2100 Kč.

Další zprávy
Význam laiků v Církvi
(Dokončení za str. 1)
Odpočívá tu vynikající osobnost če-
ského katolicismu z doby mezi válka-
mi. Tento politik a ekonom byl znám
svojí neúplatností a také obětavostí při
zakládání katolických hospodářských
organizací, při práci ve prospěch výs-
tavby kostelů, při péči o mládež a při
charitativní činnosti. Zemřel vyčerpá-
ním ve věku 49 let. Byl tak oblíben, že
po jeho smrti začali přátelé kolem vý-
ročí úmrtí putovat k jeho hrobu a na
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mši sv., která je za něho obětována
v kostele sv. Havla.

Letošní mše byla slavena v sobotu
17. dubna 2004 a byla při ní výrazně
zastoupena hradecká diecéze. Hlavním
celebrantem byl Mons. Josef Kajnek,
pomocný biskup královéhradecký.
Koncelebrovali dva kněží z této diecé-
ze, P. Josef Smola a P. Pavel Čtvrtečka.
Z pražské arcidiecéze koncelebrovali
P. Miloslav Fiala a P. Pavel Kuneš.
Otec biskup Kajnek zdůraznil ve své
promluvě význam laiků v Církvi. Laici
zasvěcují Bohu svět svým jednáním,
svou prací a tím, že křes1anství neod-
kládají při vstupu do zaměstnání atd.
Dr. Nosek byl průkopníkem takového
přístupu. -MM-

Farnost Panny Marie Sněžné
Jungmannovo nám. 18, Praha 1, tel:
222 246 243, e-mail: fara.pms@cen-
trum.cz
Po 3. 5. 19:19 Zpívání s kytarou,
doprovází Markéta a Petr Lutkovi
So 8. 5. 16:00 Koncert: Zpěvy vý-
chodní liturgie (staroslověnsky) sbor
sv. Vladimíra z Prahy a sbor sv. Marti-
na z Radomyšle
Po 10. 5. 19:00 Setkání se zastupite-
li MČ Praha 1 („Věci veřejné“)
Po 17. 5. 19:00 Koncert: „Proměny
v čase aneb večer etnohudby“ (pořádá
Střed na okraji)
St 19. 5. 14:30 Koncert (pořádá
UKŽ)

18:30 Večery ve středu
(program pro mládež pořádá ADCM)

Kostel Panny Marie Králov-
ny v Praze 4 – Lhotce
Ve Lhotce 36, 142 00 Praha 4, tel. 241
771 640, www.lhotecka.farnost.cz
vás zve na svou Farní akademii v nedě-
li 23. 5. v 16:30 na téma „Český lékař
v srdci Afriky“ – MUDr. Marcel Drlík.
Autor stejnojmenné knihy se podě-
lí se svými zážitky z lékařské pra-
xe v Africe, přednáška bude doplně-
na projekcí.

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

Čtvrtek 13. 5. 2004 v 15:30 hod.
MUDr. Mgr. Marie Opatrná „Byly
to však naše nemoci, jež nesl, naše bo-

lesti na sebe vzal“, rozhovor a modlit-
ba s nemocnými a za nemocné. Příští
setkání bude 10. 6.

Svatá Hora – 
mariánské poutní místo
Řk farnost u kostela Nanebevzetí Pan-
ny Marie Příbram – Svatá Hora, Sva-
tá Hora 591, 261 80 Příbram II. tel.:
318 626 351, fax: 318 624 744, e-mail:
basilica@svata-hora.cz Otevírací do-
ba: pondělí – sobota 5:45–18:00; ne-
děle: 5:45–16:45

1. 5. 17:00 Koncert „Ave Maria“
(Svatohorský chrámový sbor, Komorní
smíšený sbor dr. Vladimíra Vepřeka,
M. Šmolíková – varhany, sólisté v jed-
nání) – basilica. Koncert u příležitosti
zahájení mariánského měsíce představí
především méně známá hudební ztvár-
nění této modlitby (J. Arcadelt,
F. Mendelssohn-Bartholdy, A. Bruck-
ner, I. Stravinskij, O. A. Tichý,
A. Dvořák, G. Verdi a další).

4. 5. 19:00 Benefiční duchovní
koncert Štěpán Rak – kytara – basilica.
Výtěžek z koncertu bude použit na
stavbu nových varhan ve svatohorské
bazilice.

9. 5. 17:00 Varhanní koncert na
podporu stavby nových varhan (Pavel
Šmolík) – basilika. Program: Petr
Eben: Suita Liturgica, Pavel Šmolík:
Malá liturgie, Johann Sebastian Bach:
Fantasie a fuga g-moll, Max Reger –
Chorální fantasie na téma „Freu dich
sehr,…“, F. Peeters: Toccata, fuga
a hymnus „Ave maris stella“

10. 5.–15. 5. Exercicie pro ženy
(P. Josef Michalčík, CSsR) – exerciční
dům Svatá Hora. Začátek exercicií je
první uvedený den v 18:00 hodin, kon-
ce poslední den ráno po mši svaté.

29. 5. 10:00 Pou1 Matice svato-
horské – basilika. Po mši svaté bude
výroční členská schůze, při níž se bude
volit výbor Matice.

Zvonkohra v Loretě
Duchovní i varhanní květen v Loretě
Loreta je svou podstatou spojena s úc-
tou k Panně Marii. Proto v květnu bude
vždy ve středu v kostele Narození Páně
(v areálu Lorety) mše svatá a po ní má-
jová pobožnost.

Ještě další dva květnové dny budou
v Loretě významné. 1. května bude
slavnostně požehnáno obnovené sou-
soší Zmrtvýchvstání Páně umístěné

v areálu Lorety. Je dílem akad. sochaře
Petra Váni. Dále pak 22. května je pro
ty, kdo nemohou cestovat do Maria-
zell, poutní den.

Pozvánka na slavnost 1. května 2004:
15:00 koncert pěveckého sboru Vox
Nymburgenzis a koncer zvonkohry.
(vstup volný)
17:00 Požehnání sousoší Zmrtvých-
vstání Páně na nádvoří Lorety a mše
svatá v kostele Narození Páně.

Pozvánka na poutní den 22. květ-
na 2004:
Kdo nemůže jet do Mariazell může při-
jít či přijet do Lorety na Hradčanech.

9:00 Mariánské pobožnost
10:00 Mše svatá v kostele Naroze-

ní Páně – hlavní celebrant prof. PHDr.
Petr Pi1ha

11:30 Adorace Nejsvětější svá-
tosti v klášterním kostele Panny Marie
Andělské

12:00 Koncert zvonkohry.
12:30–14:00 čas na občerstvení

v areálu kláštera
14:00 Pro děti rytířské klání a hry,

pro ostatní přednáška plk. Ing. Fr.
Valdštýna Přínos sv. Vojtěcha k projek-
tu sjednocené Evropy na přelomu tisí-
ciletí.
17:00 Slavná mše svatá v kostele Na-
rození Páně a loretánská pobožnost
v ambitech. Hlavní celebrant br. Pavel
Uhřík OFMCap.

Pozvánka k poslechu zvonkohry
a varhan:
Sobota 1. 5. 15:00 H u d e b n í
produkce v rámci slavnostního požeh-
nání obnoveného sousoší.
Neděle 2. 5. 18:00 Hymnus Ave
maris stella.
Středa 5. 5. 19:00 České mari-
ánské písně, improvizace.
Sobota 8. 5. 12:00 České mari-
ánské písně.
Neděle 9. 5. 12:00 České veli-
konoční písně.

18:00 České velikonoční písně.
Středa 12. 5. 19:00 České mari-
ánské písně.
Neděle 16. 5. 12:00 Písně ke sv.
Janu Nepomuckému a velikonoční im-
provizace.

18:00 Písně ke sv. Janu Nepomuc-
kému a velikonoční improvizace.
Středa 19. 5. 19:00 České mari-
ánské písně.



Čtvrtek 20. 5. 12:00 Duchovní pí-
seň Vstoupil Pán v slávu nebeskou, im-
provizace.
Sobota 22. 5. 12:00 „ P o u t n í
den“: A. Michna z Otradovic: Loutna
česká (výběr).
Neděle 23. 5. 12:00 G. F. Händel:
Canticorum iubilo.

18:00 G. F. Händel: Canti-
corum iubilo.
Středa 26. 5. 19:00 České mari-
ánské písně, improvizace.
Sobota 29. 5. 18:00 České mari-
ánské písně.
Neděle 30. 5. 12:00 Duchovní pí-
seň Přijb ó Duchu přesvatý.

18:00 Duchovní píseň
Přijb ó Duchu přesvatý.

Na zvonkohru hrají karionisté Mgr. Ra-
dek Rejšek a Kamil Novák.

Stroj hraje také každou hodinu od
9:00 do 18:00 mariánskou píseň Tisíc-
krát pozdravujeme tebe. Každou sobo-
tu je možno si vyslechnout malé var-
hanní koncerty. Od 15:00 do 15:15 a od
15:30 do 15:45 hrají na historické var-
hany v kostele Narození Páně (v areálu
Lorety) přední pražští varhaníci.

Všechny poutníky i návštěvníky sr-
dečně zvou bratři kapucíni.

Duchovní cvičení
Duchovní cvičení pro kandidáty trvalé-
ho jáhenství a pastorační pracovníky ve
farnosti (lektory, akolyty, osoby pově-
řené k podávání sv. přijímání apod.),
muže i ženy, se uskuteční letos opět
v exercičním domě na Svaté Hoře
u Příbrami. Začátek v pondělí 20. září
2004 večer, závěr v pátek 24. září 2004
ráno. Cena 300 Kč na osobu a den.
Exercitátorem bude podle předběžného
přislíbení P. František Lízna SJ.

Přihlášky a dotazy: Mgr. Zdeněk
Dubský, trvalý jáhen u sv. Ignáce, Pra-
ha 2, Ječná 2, 120 00, telefon do práce:
221 990 200, domů: 224 922 682. Zá-
vazné přihlášky prosím zasílejte nej-
později do 15. 6. 2004.

Duchovní cvičení
Duchovní cvičení pro svobodné dívky
ve věku 18–25 let v exercičním době
v Českém Těšíně od pátku 2. 7. 2004
17:00 do úterý 6. 7. 2004 13:00 hodin.
Exerciční kurs je převážně v době pra-
covního klidu. Tyto exercicie jsou za-
měřeny na povolání k Bohu zasvěcené-
mu životu. Chtějí věřícím dívkám
zprostředkovat setkání s Bohem a po-
moci v hledání jejich životní cesty.
Provází jimi P. Robert Kunert SJ. Zá-
jemkyně se mohou přihlašovat do 25.
6. 2004 na adresách: P. Robert Kunert
SJ, Zeyerova 5, 772 00 Olomouc (tel.:
585 229 613) nebo Exerciční dům, Ma-
sarykovy sady 24, 737 01 Český Těšín
(tel.: 558 761 429).

Sv. Mikuláš
Koncert z vítězných skladeb duchovní
hudby ze soutěže vypsané Společností
pro duchovní hudbu k 100. výročí úmr-
tí Antonína Dvořáka se uskuteční po
nešporách v neděli 2. května 2004 v ka-
tedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha za
účasti J. E. Miloslava, kardinála Vlka.
Začátek pontifikálních nešpor je
v 17 hod.

Na památku přenesení ostatků sv.
Mikuláše se bude slavit v sobotu 8.
května v 9:30 hod. Svatá Liturgie sv.
Jana Zlatoústého v chrámu sv. Mikulá-
še na Malé Stravě v Praze 1. Hlavní ce-
lebrant bude J. Exc. Mons. ThDr. Ladi-
slav Hučko, biskup – apoštolský exar-
cha řeckokatolické církve v ČR. Sv. Li-
turgii zpěvem doprovází sbor sv.
Vladimíra, řídí Mgr. Olga Mandová.

Z historického
kalendáře

5. května 1344 Římský papež Kle-
ment VI. bulou přenesl právo korunovat
české krále na pražského arcibiskupa.
7. května 1859 Zemřel v Praze Vác-
lav Michal Pešina z Čechorodu, kato-
lický kněz, kanovník svatovítský, spi-

sovatel, redaktor Časopisu katolického
duchovenstva (narozen 13. 9. 1782).
7. května 1994 Pražský arcibiskup
Miloslav Vlk v Praze na Strahově slav-
nostně posvětil sochu Panny Marie
z exilu, kterou krajané z Ameriky daro-
vali své vlasti.
9. května 1824 Vysvěcen kostel sv.
Kříže v Praze na Novém Městě stavěný
od r. 1816 podle projektu J. Fischera.
10. května 1904 Narozen ThDr. Jan
Merell, katolický teolog, probošt kapi-
tuly u Všech svatých na Pražském hra-
dě, biblista a pedagog (zemřel 22. 9.
1986).
12. května 1999 Univerzita Karlova
udělila čestné doktoráty prof. Tomáši
Špidlíkovi z Říma, prof. Mikuláši Lob-
kowiczovi z Mnichova a vídeň. arcibis-
kupovi kardinálu Christophu Schön-
bornovi.
13. května 1859 Narozen ThDr. Josef
Kachník, katolický kněz, prof. filozofie
a mravovědy na TF UK, komeniolog
(zemřel 3. 12. 1940).
16. května 1729 Poprvé v Praze
a v Čechách slaven svátek sv. Jana Ne-
pomuského.
17. května 1474 Římskou kurií schvá-
lena nová kongregace Řádu nejmenších
bratří sv. Františka z Pauly – pauláni.
20. května 1909 Papež Pius X. prohlá-
sil za svatého blahoslaveného Klemen-
ta Mariu Hofbauera (Dvořáka), misio-
náře redemptoristického řádu.
20. května 1929 Slavnostně položen
základní kámen nového jubilejního
kostela sv. Václava v Praze -Vršovicích
za účasti strahovského opata Metoda
Jana Zaorala.
24. května 1889 Papež Lev XIII. jme-
noval pražského arcibiskupa Františka
z Pauly, hraběte Schönborna kardiná-
lem.
30. května 1719 Narozen Gelasius
Dobner, katolický kněz – piarista, osví-
censký historik, rektor novoměstské pi-
aristické koleje v Panské ulici v Praze
(zemřel 24. 5. 1790).

Arnošt Kelnar
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redaktor Mgr. Ignác Mucha. Uzávěrka 15. každého měsíce. Registrace: MK ČR E 13802. 

Rozšiřuje a objednávky přijímá: Karmelitánské nakladatelství, s.r.o., Kolejní 4, 160 00 Praha 6, tel. 224 316 029, fax: 220 181 721.
Sazba: Vyšehrad, s.r.o., Bartolomějská 9, 110 00  Praha 1. Tiskne: Fokus s.r.o. Vychází 10 x do roka. Příspěvek na 1 výtisk 8 Kč

ZPRAVODAJ
pražské arcidiecéze


