
pražské arcidiecéze č. 5, květen 2005

Jak se žije na Tetíně (Rozhovor se S. M. J. Civínovou)
„Jsou místa, která čas zastře svou věčností, ale jsou i tako-
vá, která žijí v povědomí národa celá staletí – a k těm už ví-
ce než tisíc let patří Tetín.“ uvádí se na internetových strán-
kách obce Tetína (www.tetin.cz). Historické počátky tohoto
působivého místa jsou spojeny se sv. Václavem a jeho ba-
bičkou sv. Ludmilou. Jak se žije na Tetíně dnes, jsme se ze-
ptali S. M. JUDr. Jany Civínové. (Rozhovor na str. 2)

Pou� rodin pražské arcidiecéze
se letos uskuteční v sobotu 28. 5. 2005 v pražské Loretě.
Z programu: v kostele Narození Páně v Loretě začne
v 9:00 mariánská pobožnost a po ní v 10:00 mše svatá, kte-
rou bude celebrovat otec kardinál Miloslav Vlk. Po mši bu-
de možnost prohlídky Lorety. Ve 12:00 na loretánskou
zvonkohru zahraje Mgr. Radek Rejšek. Poté se mohou pout-
níci občerstvit v Exercičním domě, Loretánské nám.
č. 6a. Od 14:00 začne paralelní odpolední program pro rodi-
ny. V Exercičním domě to bude dětské loutkové představe-
ní Říše loutek O pejskovi a kočičce a beseda nejen o rodin-
né politice. Koncert duchovních písní z repertoáru skupin
Oboroh a Otcovy děti v podání folkrockové skupiny Korach
proběhne od 14:00 v nedalekém vojenském kostele sv. Jana
Nepomuckého v Kanovnické ulici. Závěrečná mše svatá bu-
de od 17:00 v kostele Narození Páně. Po dobu pouti budou

bratří kapucíni k dispozici k udělování svátosti smíření.
Podrobnosti na adrese http://cpr.apha.cz/marodi/.
Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském a Řád
menších bratří kapucínů na PouK rodin srdečně zvou rodiny
pražské arcidiecéze a všechny, kterým na rodinách záleží!

Národní pou�
Česká biskupská konference, Arcibiskupství pražské, far-
nost Svatá Hora, redemptoristé a město Příbram srdečně
zvou na Národní pouK u příležitosti 100. výročí povýšení
Svaté Hory na baziliku minor.

Program slavnosti: Sobota 4. 6. 2005 – 19:00 zahájení,
19:30 – řeckokatolická liturgie, procesí se svícemi, 22:00 –
ohňostroj, 24:00 – mše svatá. Celonoční adorace. Neděle 5.
6. 2005 – 6:00 – mše svatá, 10:00 – slavnostní mše svatá
s našimi i zahraničními kardinály a biskupy, 12:00 –
Anděl Páně, 14:30 – slavnostní koncert, 16:00 – nešpory.

Podrobnější informace na www.svata-hora.cz

Výuka náboženství ve školách ve školním roce
2005/2006
Připomínáme rodičům možnost výuky římskokatolického
náboženství ve školách, která se řídí novým školským záko-
nem (č. 561/2004 Sb., § 15). Podle tohoto zákona mají ško-
ly zřídit nepovinný předmět výuky náboženství, pokud se na
něj ve školním roce přihlásí alespoň 7 žáků. (Více na str. 5)

Všichni byli naplněni Duchem svatým (Sk 2,4)
To, co Ježíš začal se svými učedníky ve třech letech společného života, se dovršuje darem Ducha.
Víra apoštolů byla zpočátku nedokonalá a kolísavá, ale později se stala pevnou a plodnou: díky ní
ochrnulí chodí (srov. Sk 3,1–10), nečistí duchové prchají (srov. Sk 5,16). Ti, kteří se předtím třá-
sli strachem před lidmi a jejich vládci, směle oslovují zástup lidí, který se shromáždil v chrámě
a vzdorují nejvyššímu židovskému soudu (srov. Sk 4,1–14). Petr, kterého strach před obviněním
jedné ženy přivedl k trojímu zapření (srov. Mk 14,66–72), se teQ chová jako „skála“, tak, jak si to
přál Ježíš (srov. Mt 16,18). A také ostatní, kteří donedávna byli nakloněni k všeobecným sporům
o své ambice (srov. Mk 9,33), jsou teQ schopni být „jedno srdce a jedna duše“ a dát všechno do
společného (srov. Sk 4,32). Ti, kteří se nedokonale a s velkou námahou naučili od Ježíše modlit,
milovat, jít na misie, se teQ modlí doopravdy, milují doopravdy, jsou skutečnými misionáři, sku-
tečnými apoštoly. (...) Duch svatý dává křesKanovi – který by jinak riskoval, že jeho život bude
podřízený pouze úsilí, pravidlům, ba dokonce vnějšímu konformismu – chápavost, svobodu a věr-

nost. On je skutečně „Duchem moudrosti a rozumu, Duchem rady a síly, Duchem poznání a bázně Boží“ (Iz 11,2). Jak by by-
lo možné bez něj pochopit, že jho Kristovo je sladké a jeho tíha lehká (srov. Mt 11,30)?

Duch svatý nás činí odvážnými, povzbuzuje nás ke kontemplaci slávy Boží v každodenním životě a práci. Povzbuzuje,
abychom ze zkušenosti zakoušeli Kristovo tajemství v liturgii, dává zaznívat Slovu v celém našem životě v jistotě, že nám
bude mít vždy co nového říci. Pomáhá nám k celoživotnímu nasazení navzdory strachu, že zklameme, pomáhá nám čelit ne-
bezpečí a překonávat překážky, které oddělují kultury od hlásání evangelia. Pomáhá neúnavně pracovat pro neustálé obno-
vování církve bez toho, abychom se považovali za soudce bratří. (...)

Drahocennou zkušenost jednoty církve v bohatství její různorodosti prožíváte pokaždé, když se společně shromažQujete,
zvláště k slavení eucharistie. Je to Duch svatý, který lidi přivádí k vzájemnému porozumění a přijetí, k tomu, aby se pozná-
vali jako synové Boží a bratři na cestě ke stejnému cíli, k věčnému životu, k tomu, aby hovořili stejným jazykem, přes všech-
ny kulturní a rasové rozdíly. (Z knihy Kristus vás miluje – Jan Pavel II. mládeži, vydalo nakl. Paulínky, Praha 2001)

K dispozici též na stránkách pražské arcidiecéze www. apha.cz v rubrice Informace pod heslem Arcidiecézní zpravodaj



Z biskupských diářů
Rubrika „Z biskupských diářů“ zahrnuje

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

že se jedná o dlouhodobě plánované akce,
mohou se tedy příležitostně změnit. 

Z diáře otce kardinála

5. 5. 18:00 mše sv., Nanebevstoupení
Páně, katedrála

6. 5. 18:00 ekumenická bohoslužba, 60.
výročí konce války, katedrála

7. 5. pouK za kněžská a řeholní povolání,
Svatá Hora (9:00 udílení svátosti smí-
ření, bazilika; 11:00 mše sv., bazilika;
14:30 setkání ve skupinkách, téma:
Proces obnovy farností; 19:15 set-
kání v rámci oslav 60. výročí konce
války, Pražský hrad)

8. 5. 9:00 mše sv., biřmování, kostel Na-
rození P. Marie, Nové Strašecí

10. 5. 15:00 žehn. domu AdCh, Černošice
11. 5. 14:00 žehnání domu AdCh, Kamýk

nad Vltavou
12. 5. 19:00 mše sv., Heilig Kreuz Mün-

ster, Schw. Gmünd 
15. 5. 9:30 mše sv., biřmování, katedrála
16. 5. 18:00 mše sv., sv. Jan Nepomucký,

katedrála
22. 5. 14:00 akademie u příležitosti oslav

60. výročí konce války, Svatá Hora
25. 5. 10:00 přijímací pohovory do Arcibi-

skupského semináře
16:00 ekumenická bohoslužba za
oběti komunismu, katedrála

26. 5. 17:00 mše sv., eucharistický průvod,
Boží Tělo, katedrála

27. 5. 9:30 setkání s okrskovými vikáři, AP
28. 5. 10:00 mše sv., diecézní pouK rodin,

Loreta, Praha
15:00 mše sv., 90. jubileum Mons.
Machače, sv. Václav, Dejvice

29. 5. 10:00 mše sv., biřmování, sv. Barto-
loměj, Kolín

Z diáře biskupa Malého
1. 5. 9:00 Veliš – mše svatá
6. 5. 18:00 katedrála – ekumenická boho-

služba
7. 5. Svatá Hora – pouK za řeholní a kněž-

ská povolání
18:00 Rožmitál pod Třemšínem –
přednáška ČKA na téma: Obnova
farnosti

22. 5. 9:00 Lobkovice – biřmování
25. 5. přijímací pohovory pro kandidáty bo-

hosloví
27. 5. 9:30 setkání s vikáři na Arcibis-

kupství pražském
17:30 Plzeň – Dny víry

28. 5. 9:00 Stará Boleslav – biřmování
29. 5. 11:00 Sv. Josef – Malá Strana – biř-

mování pro francouzskou komunitu
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Ze života arcidiecéze
Jak se žije na Tetíně (Rozhovor se S. M. Janou Civínovou)
„Jsou místa, která čas zastře svou věčností, ale jsou i taková, která žijí v povědomí náro-
da celá staletí – a k těm už více než tisíc let patří Tetín.“ uvádí se na internetových strán-
kách obce Tetína (www.tetin.cz). Historické počátky tohoto působivého místa jsou spoje-
ny se sv. Václavem a jeho babičkou sv. Ludmilou. Jak se žije na Tetíně dnes, jsme se ze-
ptali S. M. JUDr. Jany Civínové.
� Patříte ke Kongregaci sester sv. Cyrila a Metoděje. Odkdy působí cyrilometodějky na Tetíně?
Na Tetíně působíme poměrně krátkou dobu, asi jeden rok. Ale sestry z naší kongregace
pracovaly v této oblasti již krátce po svém vzniku, kousek odtud ve Svatém Janu pod Ska-
lou. A tak jen na toto působení kontinuálně navazujeme.
� Kde jinde u nás sestry cyrilometodějky působí?
Naše sestry působí v současné době hlavně na Moravě, zejména v Brně, kde je sídlo pro-
vincie a máme zde tři školy, základní, gymnasium, střední pedagogickou školu, a na Ve-
lehradě, kde sídlí generalát a sestry zde pracují v exercičním domě. My zde na Tetíně zůs-
táváme jako nejzápadnější výspa.
� Co je hlavním posláním kongregace?
Poslání naší kongregace vyplynulo z potřeby doby – jednota křesKanů. Vystihuje je logo
naší kongregace, v němž jsou zachycena Ježíšova slova z poslední večeře: „Aby všichni
byli jedno...“
� Jaký je hlavní smysl vašeho působení na Tetíně?
V prvé řadě přinášet pokoj, pokoj pro obyvatele i ty, kteří sem přicházejí. To znamená, že
se zde modlíme za obec, za naši zem, za ty, kteří sem přijdou, aby našli pokoj, vnitřní klid
a mohli jít dál.
� Co vás přivedlo právě sem?
To byl skutečně charismatický nápad generálního vikáře Michaela Slavíka, který mi před
dvěma roky řekl: „Mohly byste jít na Tetín. A bude mi stačit, když se tam budete modlit...“
� Co je těžištěm Vašeho působení na Tetíně?
Když jste mě oslovili, abychom něco napsali o našem působení na Tetíně, pročítala jsem
tento časopis (Zpravodaj pražské arcidiecéze – pozn. red.) a přemýšlela, jestli vůbec kon-
cepčně zapadneme do jeho obsahu – aktivity, akce, nekonečná řada nabídek rázu duchovní-
ho, kulturního, společenského ... Spíš si myslím, že na toto místo se vztahují Ježíšova slova:
„PojQte se mnou, trochu si odpočiňte...“ Nepochybně každého příchozího zde osloví atmo-
sféra tohoto místa. Všichni víme, že poutní místa mají svou zvláštní atmosféru. Tetín, kde
byla zavražděna svatá Ludmila, mezi taková místa patří. Tím spíš, že nepředstavuje davy lidí,
autobusy poutníků atd., takže mělo možnost zachovat si svou původní originalitu. A k tomu
ještě překrásnou, romantickou krajinu s nepřebernou možností procházek a výletů.
� A vaše další aktivity?
Dále je naše působení zde především misijní – celá tato oblast je silně ateistická – je obra-
zem této země. A tak hledáme cesty, jak oslovit ty, kteří o Bohu nic nevědí. Jít s nimi kus
cesty... Ve spolupráci s obcí jsme zkusili minulý rok umožnit přicházejícím seznámit se
více s historií duchovní i kulturní ve formě průvodců – brigádníků. Mohu bez přehánění
říci, že tady, kam šlápnete, zakopnete o historii. Předpokládám, že se podaří i letos zajis-
tit tuto službu, která by měla fungovat od května do října. Já sama pracuji v charitě a so-
ciální oblast je jedna z těch, kde můžeme pracovat se všemi a oslovovat všechny, vytváří-
me nové projekty pro seniory, bezdomovce, pro rizikovou mládež a připravujeme projekt
domu pro matky s dětmi společně se starými lidmi, poskytujeme právní a psychologické
poradenství. Hledáme cesty, které by doplnily chybějící oblasti péče v sociální oblasti.
� Jaké konkrétní aktivity pořádáte?
Spolupracujeme s farnostmi berounského vikariátu, pro něž je Tetín přirozeným duchov-
ním centrem, jejich poutním místem. Ve spolupráci s farností a obcí jsme obnovili všech-
ny poutě, které se vztahují ke třem tetínským kostelům. První je pouK ke sv. Janu Nepo-
muckému, kterou budeme letos slavit 21. května (program: viz další článek – pozn. red.).
Hlavní pouK je ke sv. Ludmile, která se bude slavit letos 17. září (program připravujeme)
a třetí na památku sv. Kateřiny Alexandrijské dne 25. listopadu, kdy bude večer v 19 ho-
din mše svatá. Dále se zde konají např. duchovní obnovy berounského vikariátu, ředitelů
církevních škol, kněží pražských vikariátů, byla zde setkání některých pražských farnos-
tí, setkání společenství manželů, poutě farností, výpravy mládeže apod. Mše svaté jsou
zde v neděli v 11:00, jinak v týdnu je zde nyní mše svatá v úterý v 7:30, ve středu ve 20:00
a ve čtvrtek v 7:30.
� Je možné se u vás také ubytovat a jaký je na vás kontakt?
Na základě předchozí domluvy je možné poskytnout volné pokoje s příslušenstvím jed-
notlivcům, kteří si potřebují odpočinout. Rády bychom tutéž možnost nabídli i rodinám
a skupinám, ale zatím pro ně nemáme dost prostoru, maximálně na jednu noc za stísně-
ných podmínek. Kontakt na nás je: Na Parkáně 18, 266 01 Tetín, tel.: 311 625 491.

Děkujeme za rozhovor. (AK)



Z diáře biskupa Herbsta

1. 5. 10:00 mše sv. se slavnými sliby v kos-
tele sv. Karla Boromejského v Praze

5. 5. 18:00 mše sv. s biřmováním v Praze
– Nebušicích

6. 5. 16:30 mše sv. za povolání v kostele
sv. Ludmily v Praze na Vinohradech

7. 5. pouK za povolání – Svatá Hora
8. 5. 9:00 mše sv. s biřmováním v koste-

le sv. Jakuba St. v Praze – Kunraticích
15. 5. 10:00 mše sv. s biřmováním v Berouně
16. 5. 8:00 bohoslužba pro členy Konfe-

derace polit. vězňů v kostele sv. Voj-
těcha v Praze 1
17:30 poutní mše sv. v Praze – Koší-
řích (sv. Jan Nepomucký)

21. 5. 17:30 mše sv. s biřmováním v koste-
le sv. Václava v Praze na Smíchově

22. 5. 10:30 mše sv. s biřmováním v koste-
le sv. Terezie od Dítěte Ježíše v Praze
– Kobylisích

26. 5. 17:00 slavnost Božího Těla s průvo-
dem (katedrála)

27. 5. 9:30 zasedání s vikáři
29. 5. 10:00 mše sv. s biřmováním v bazili-

ce Nanebevzetí Panny Marie v Praze
na Strahově

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

Udělování svátosti biřmování
v katedrále
V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtě-
cha v Praze bude v neděli 15. května
2005 na slavnost Seslání Ducha svaté-
ho (Letnice) udílena svátost biřmování
při mši sv. v 9:30. Svátost mohou při-
jmout ti, kteří absolvovali přípravu
a budou mít řádně vyplněný biřmovací
lístek, podepsaný duchovním správcem
farnosti, kde byl biřmovanec připravo-
ván. V den slavnosti je nutné, aby se
všichni biřmovanci i se svými kmotry
dostavili nejpozději do 9:10.

Oslavy 60. výročí ukončení
2. světové války v Evropě
60. výročí ukončení 2. světové války
v Evropě si společně připomeneme
v pátek 6. května 2005 v 18:00 při eku-
menické bohoslužbě v katedrále sv. Ví-
ta, Václava a Vojtěcha, které bude před-
sedat kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup
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Pozvánka na pou� ke sv. Janu Nepomuckému na Tetín
Obec Tetín a Římskokatolická farnost Tetín Vás zvou na Svatojanskou pouK na Tetín, a to
v sobotu 21. května 2005.

Program: 13:30 – zahájení koncertem smíšeného komorního sboru OctOpus s pásmem
lidových písní; 15:00 – přednáška PhDr. Anny Matouškové; 15:30 – vernisáž výstavy cy-
klu Kaple z trávy ak. malíře Václava Daneše v Galerii v kostele sv. Jana Nepomuckého;
17:00 – poutní mše svatá v kostele sv. Ludmily.

Svatojánské slavnosti v Praze
Praha: 16. 5. v 18:00 se koná pontifikální mše sv. v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha
(celebruje kardinál Vlk), ve 20:00 se konají chorální nešpory v kostele sv. Tomáše na Ma-
lé Straně, následuje průvod k soše sv. Jana Nepomuckého na Karlově mostě, zakončení ve
21:00 eucharistickou adorací a Te Deum v kostele sv. Františka z Assisi (u křížovníků).

4. arcidiecézní pou� za duchovní povolání
Arcibiskupství pražské a kongregace redemptoristů vás srdečně zvou na 4. arcidiecézní
pouK za kněžská a řeholní povolání do baziliky na Svatou Horu v sobotu 7. května 2005.

Program pouti: Pátek 6. 5. – 21:00 zahájení pouti celonoční adorací. Sobota 7. 5. –
6:00 – modlitba se čtením, 6:30 – mše svatá s ranními chválami, 8:30 – kající pobožnost,
9:00 – 11:00 – příležitost ke svátosti smíření, 9:30 – výklad historie Svaté Hory, 10:30 –
modlitba růžence, 11:00 – mše svatá, přestávka, 14:30 – 16:00 – program ve skupinách,
16:00 – nešpory, požehnání předmětů, závěr pouti.

Kondolenční archy za pražskou arcidiecézi
„V těchto dnech, kdy papež Jan Pavel II. odešel k našemu Pánu, vyjadřujeme upřím-
nou vděčnost za dar jeho pontifikátu a pamatujeme na zesnulého v modlitbách. Radostí
nás naplňuje naděje, že jsme v Janu Pavlu II. získali mocného přímluvce v nebi.“
Tento text společné kondolence byl od 5. dubna 2005 k dispozici na různých místech pražské
arcidiecéze – na Arcibiskupství pražském, v Arcibiskupském semináři v Praze, ve farnos-
tech nebo na internetových stránkách arcidiecéze www.apha.cz Podle informací Apoštol-
ské nunciatury bylo do data uzávěrky Zpravodaje (18. 4.) evidováno téměř 23 tisíc pod-
pisů za pražskou arcidiecézi a tento počet není zatím konečný. Zaslané kondolenční archy
budou prostřednictvím Apoštolské nunciatury předány do Vatikánu. Děkujeme za projevy
vděčnosti i soustrasti vyjádřené Vašimi podpisy. (red.)

Výstav Nejsvětější svátosti oltářní v Praze – květen

1. – 4. května u sv. Gotharda v Bubenči 13:00 – 17:30
5. – 9. u sv. Benedikta na Hradčanech 8:00 – 18:00
14. – 16. u sv. Prokopa na Žižkově 15:30 – 18:00
17. – 20. u sv. Terezičky v Kobylisích 6:30 – 18:30
21. – 24. u sv. Prokopa v Braníku 8:00 – 11:00; 14:00 – 19:00
25. – 28. u sv. Václava v Dejvicích 8:00 – 18:00
29. – 1. června u sv. Václava ve Vršovicích 15:00 – 18:00

Z redakční pošty...

Škola biblické modlitby, Dobříš
Také máte na pracovním stole bibli a tak trochu tápete, co s ní? Také máte chuK se modlit
a tak trochu hledáte vlastně jak? Nebo je to jinak: Jistě, všichni víme co s biblí, všichni se
umíme perfektně modlit. Přesto, zkuste to znovu, vezměte bibli a začněte se modlit, zkus-
te třeba objevit zas jiný pohled, jinou myšlenku. Nevíte jak? Pak určitě navštivte seminář
Škola biblické modlitby Mons. Michaela Slavíka. Na Dobříši jsme měli tuto skvělou
možnost. Řadě z nás se tak z různých úhlů odkrývaly biblické modlitby i technika, jak je
„uchopit“. Témata standardní i méně běžná – modlitba díků a chvály, technika modlitby
nad Písmem, modlitba přímluvná, velebení a klanění... Domů jsme si odnášeli „d.ú.“, je-
hož plnění bylo také sporadicky a shovívavě dotazováno, každopádně však způsobilo
u řady z nás občasný efekt usínání s biblí v ruce. Na deseti setkáních se nás v dobříšském
Pastoračním centru sv. Tomáše setkávalo většinou více než šedesát. Generace předkonci-
lová i ta ještě dorůstající, s biblemi v rukou, společně pak i při (všeobecně přijatelně stříd-
mé) modlitbě vytvořily docela pestré a určitě přátelské seskupení či společenství, chcete-
li. Z bible na stole byl tedy setřen prach, naše modlitby opět ožily. Děkujeme.

Martin Musil, Římskokatolická farnost Dobříš



pražský a předseda ERC v ČR Mgr.
Pavel Černý.

V sobotu 7. května 2005 v 17:30 bu-
de kardinál Miloslav Vlk předsedat sla-
vení Eucharistie v pražských Emauzích.
Mše bude obětována za oběti 2. světové
války a na poděkování za její ukončení.

V neděli 8. května 2005 se bude ko-
nat „PouK smíření“ v Hejnicích na Frý-
dlantsku. Mše svatá bude slavena
v 10:00 v tamějším chrámu za účasti bi-
skupů, kněží i věřících z České republi-
ky, Německa a Polska.

Slavnost Těla a Krve Páně
v hlavním městě Praze
Jak již bylo sděleno v minulém ACAP
(č.j. 2237/2005), bude v hlavním městě
Praze o Slavnosti Těla a Krve Páně po
mši svaté v katedrále, jejíž začátek je
již v 17:00, následovat eucharistické
procesí. Slavnost bude uspořádána
v připadající den slavnosti, to znamená
ve čtvrtek 26. května 2005 (nikoli v ne-
děli, jak bylo uvedeno minule). Procesí
vyjde z katedrály na Hradčanské ná-
městí, kde je plánováno první zastavení
Na Karmelu v klášterním kostele sv.
Benedikta. Dalším zastavením bude
Loreta – poutní kostel Narození Páně.
Průvod se zakončí v bazilice Nanebe-
vzetí Panny Marie na Strahově.

Znovu tedy zveme k účasti na této
slavnosti, především pražské farnosti
a duchovní působící v Praze.

Svatojánská sbírka na arcidiecézi
Při bohoslužbách v neděli 15. května
2005 proběhne v kostelích pražské arci-
diecéze Svatojánská sbírka na arcidie-
cézi. V loňském roce byla tato sbírka
pořádána ve prospěch připravované
výstavby farního kostela (komunitního
centra) na Jižním Městě v Praze a bylo
vybráno celkem 679 228 Kč. Prostřed-
ky byly zahrnuty do příspěvku farnosti
Praha – Chodov, ze kterého byly v roce
2004 financovány projekční práce
a hrazena kupní cena pozemku. Celko-
vá výše příspěvku ze strany diecéze či-
nila v tomto roce 1 840 000 Kč.

Zrušení Delegatury sv. Proko-
pa Řádu sv. Bazila Velikého
Dne 9. března 2005 apoštolský exarcha
Mons. Ladislav Hučko obdržel od apo-
štolského nuncia Mons. Diega Causera
toto oznámení:
Dne 7. září 2004 v dopise č. 030/2004
generální představený Baziliánského
řádu svatého Jozafata, protoarchiman-

drita P. Bazil Koubetch oznámil Kon-
gregaci pro výchovní církve, že generál-
ní shromáždění tohoto řádu, které se se-
šlo v Římě v době od 27. června do
16. července t.r., rozhodlo svým dekre-
tem z 13. července právně zrušit „Dele-
gaturu svatého Prokopa“ v České repu-
blice i její noviciát v klášteře na Sázavě.

Kongregace pro východní církve in-
formuje, že nejenom vzala na vědomí
toto rozhodnutí, ale „považuje je za
správné a kanonické, neboH generální
shromáždění jako nejvyšší orgán kole-
giální správy řádu v souladu s kánonem
521 §1 CCEO a se stanovami bazilián-
ského řádu postupovalo oprávněně,
když toto rozhodnutí přijalo ve smyslu
kánonu 508 §2 CCEO.“

Změny a upřesnění adres
a kontaktů
� Církevní základní škola v Kladně –
Kročehlavech má webové stránky
www.volny.cz/czskladno
� P. Ján Ihnát SDB má e-mail janko@
sdb.cz.

P E R S O N A L I A

J u b i l e á ř
Výročí svěcení
Dr. Bogdan Stanisław Pelc, kněz diecé-
ze Rzeszów, vyučující na KTF UK, vý-
pomocný duchovní v Praze – Holešovi-
cích a Praze – Bubenči

25. 5. 1995 (10 let)
Alois Křivánek, kněz pražské arcidie-
céze působící v Kanadě 

30. 5. 1943 (62 let)
Mons. Jan Machač, kaplan Jeho Sva-
tosti, osobní arciděkan

30. 5. 1943 (62 let)
Gustav Novák, kanovník, výpomocný
duchovní v Berouně 30. 5. 1943 (62 let)

Životní jubilea
Antonín Kubíček, osobní arciděkan,
výpomocný duchovní v Čestíně 

3. 5. 1912 (93 let)
ThLic. Jiří Maria Svoboda, kněz praž-
ské arcidiecéze působící v Kanadě

8. 5. 1913 (92 let)
František Hradecký, kněz plzeňské die-
céze na odpočinku ve Staré Boleslavi

10. 5. 1916 (89 let)
Mons. ThLic. František Kohlíček, pre-
lát, emeritní farář, výpomocný duchov-
ní v Praze – Karlíně  11. 5. 1914 (91 let)
P. Jan Fatka OCarm., farní vikář v Pra-
ze – Liboci 14. 5. 1955 (50 let)
Václav Sochor, administrátor v Praze –
Libni 14. 5. 1950 (55 let)

Jaroslav Dvořák, kanovník, emeritní
farář 19. 5. 1913 (92 let)
Mgr. Pavel Budský DiS., admin. u sv.
Jindřicha v Praze 22. 5. 1970 (35 let)
P. Mgr. Jiří Zdeněk Pospíšilík OSB, fa-
rář u sv. Markéty v Praze – Břevnově 

24. 5. 1965 (40 let)

Jubilantům srdečně blahopřejeme a vy-
prošujeme hojnost Božího požehnání.

Ustanovení
Mgr. Jan Balík byl s účinností od 1.
dubna 2005 uvolněn z funkce výpo-
mocného duchovního Římskokatolické
farnosti u kostela Povýšení sv. Kříže
Praha – Vinoř a s účinností od téhož da-
ta byl jmenován a ustanoven administ-
rátorem Římskokatolické farnosti
u kostela Neposkvrněného Početí Pan-
ny Marie Praha – Strašnice.
P. Marian Jan Nepomuk Klener OSB
byl na žádost svého řeholního předsta-
veného s účinností od 1. dubna 2005
uvolněn z funkce faráře Římskokatolic-
ké farnosti u kostela Neposkvrněného
Početí Panny Marie Praha – Strašnice.
Ing. Vladimír Komárek, laik, byl
s účinností od 1. dubna 2005 do 31.
března 2006 jmenován a ustanoven ad-
ministrátorem in materialibus Římsko-
katolické farnosti Jirny a administráto-
rem excurrendo in materialibus Řím-
skokatolické farnosti Úvaly a Římsko-
katolické farnosti Sluštice.
ThMgr. Martin Marcinko byl s účin-
ností od 1. dubna 2005 uvolněn
z funkce administrátora excurrendo
Římskokatolické farnosti Jirny, Řím-
skokatolické farnosti Úvaly, Římskoka-
tolické farnosti Sluštice a Římskokato-
lické farnosti Tuklaty a s účinností od
téhož data byl jmenován a ustanoven
administrátorem excurrendo in spiritua-
libus Římskokatolické farnosti Jirny,
Římskokatolické farnosti Úvaly a Řím-
skokatolické farnosti Sluštice. Všechna
jeho ostatní ustanovení zůstávají nadále
v platnosti.
P. Vincenc Mrtvý SDB byl se souhla-
sem svého řeholního představeného
s účinností od 1. dubna 2005 jmenován
a ustanoven administrátorem excurren-
do Římskokatolické farnosti Tuklaty.
Všechna jeho ostatní ustanovení zůstá-
vají nadále v platnosti.
P. Piotr Smolinský OP byl na žádost
svého řeholního představeného s účin-
ností od 1. dubna 2005 jmenován a usta-
noven farním vikářem Polské římskoka-
tolické farnosti a farním vikářem excu-
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rrendo Římskokatolické farnosti u kos-
tela sv. Jiljí Praha – Staré Město.
P. RNDr. Josef Šplíchal SDB byl na
žádost svého řeholního představeného
s účinností od 1. dubna 2005 jmenován
a ustanoven výpomocným duchovním
Římskokatolické farnosti u kostela
Nejsvětější Trojice v Podskalí Praha –
Nové Město.

Programy farností
a dalších organizací

Pastorační
středisko
sv.Vojtěcha

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

fax: 224 314 258
e-mail: kancelar.ps@vira.cz

www.vira.cz, www.pastorace.cz

3. 5. 19:30 Příprava na život
v manželství – pořádá CPR na téma: Jak
prožívat v manželství vztah k Bohu –
manželé Šilhavých (jen pro přihlášené)
4. 5 9:30 Akademie nejen pro
seniory – Spiritualita Hnutí Fokolare
10. 5. 19:30 Příprava na život
v manželství – pořádá Centrum pro rodi-
nu na téma: Konflikty a jejich řešení –
PhDr. Petr Goldmann (jen pro přihlášené)
11. 5. 10:00 Společenství mami-
nek s dětmi
14. 5. 9:00 Kurz pro pomocníky
v pastoraci 6/6 (jen pro přihlášené) 
17. 5. 19:30 Příprava na život
v manželství – pořádá Centrum pro ro-
dinu na téma: Manželství a sexualita –
manželé Korcovi (jen pro přihlášené)
18. 5 9:30 Akademie nejen pro
seniory – Spiritualita Komunita Che-
min Neuf, br. Petr Seyfried CCN, odpo-
vědný komunity
20. 5. 20:00 Modlitba Taize
24. 5. 19:30 Příprava na život
v manželství – pořádá Centrum pro ro-
dinu na téma: Děti a my – manželé Zin-
dulkovi (jen pro přihlášené)
25. 5. 10:00 Společenství mami-
nek s dětmi
29. 5. 17:00 Gospel Train – kon-
cert černošské duchovní hudby
31. 5. 19:30 Příprava na život
v manželství – pořádá CPR na téma:
Obsah manželského slibu, průběh sva-
tebního obřadu – Ing. Martin Opatrný,
jáhen (jen pro přihlášené)

Centrum pro rodinu
Thákurova 3, 160 00 Praha 6

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

Přípravy na manželství
12. 4. začala jarní společná příprava na
život v manželství pro více než 40 párů
a 6 bohoslovců, kteří se zúčastňují v rám-
ci své formace. Přípravě předcházelo, jak
již bývá pravidlem, modlitebně koordi-
nační setkání spolupracujících manželů
a vedoucího Centra pro rodinu. V sobotu
21. 5. čeká dobrovolníky z řad manželů
letos již druhý celodenní výcvik.

Podzimní společná příprava se usku-
teční v termínu 11. 10. až 29. 11. 2005.
Přihlásit se je možné již nyní na tele-
fonním čísle Centra nebo mailem. V ná-
sledujícím období, tedy květen až září,
můžeme nabídnout v omezené míře pří-
pravy v rodinách. Bližší informace na
adrese http://cpr.apha.cz/snoubenci/

Mladí manželé
Programy pro mladé manžele 21. století
– bývalé účastníky příprav na život
v manželství -pokračují. Nabízíme volná
místa na exerciciích v termínu od 8. 7.
do 12. 7. 2005 (od páteční večeře do
úterního oběda) s P. Josefem Čunkem
SI. Exercicie proběhnou v duchovním
centru Českomoravské Fatimy v Koclí-
řově u Svitav; kromě kněze se zúčastní
i jeden manželský pár z řad spolupracov-
níků Centra pro rodinu, účast s malými
dětmi je výjimečně po dohodě možná.
Hlaste se do konce května v Centru!

Osamělé maminky
Květnové setkání osamělých maminek

v Komunitním centru sv. Prokopa
v Praze – Butovicích (metro B – Hůrka)
se uskuteční v sobotu 7. května od 14
do cca 17 hodin na téma „Radosti a sta-
rosti neúplné rodiny“. Hostem setkání
bude PhDr. Jaroslav Šturma, dětský
psycholog a vysokoškolský učitel. Příš-
tí sekání bude 4. června. Účast s dětmi
je po předchozí telefonické dohodě
s Centrem pro rodinu možná.

Zároveň zveme všechny osamělé
maminky (rozvedené, svobodné i vdo-
vy) na Letní týdenní setkání ve dnech 2.
– 9. 7. 2005, tentokrát netradičně v Olo-
mouci v budově semináře. Setkání je
rozdělené do dvou částí: naučné a re-
kreační. Dopolední část zahrnuje před-
nášky psychologa, dětského psycholo-
ga, psychiatra, kněze a předpokládá se

na ní účast přihlášených maminek.
V průběhu přednášek je zajištěna péče
a program pro děti. Během dne je mož-
nost k osobním rozhovorům s přítom-
nými odborníky nebo knězem, který je
přítomen po celou dobu setkání. Každý
den je příležitost zúčastnit se mše sv.
a společných modliteb. Rekreační část
setkání je v odpoledních hodinách a lze
ji trávit buQ individuálně, nebo je mož-
nost zapojit se do společně připravova-
ného programu pro celou rodinu. Pobyt
pořádá za přispění pražského Centra
pro rodinu Centrum pro rodinný život
Olomouc, Biskupské nám. 2, 772 00
Olomouc, telefon 587 405 250–253, 
e-mail: reznickm@arcibol.cz

Psychologická poradna
Své bezplatné služby nabízí Psycholo-
gická poradna při Centru pro rodinu.
Věřící odborníci, psychologové a psy-
choterapeuti poskytují klientům pomoc
při řešení osobních i partnerských pro-
blémů. Ke konzultacím je třeba se pře-
dem objednat na telefonním čísle 220
181 777.

Arcidiecézní
katechetické
středisko

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

email: adks@apha.cz

Výuka náboženství ve školách
ve školním roce 2005/06
(Dokončení ze strany 1.) Jistě je v zájmu
křesKanských rodičů, aby tuto možnost
svým dětem neodepřeli a poskytli jim
vzdělání v rámci školní výuky i v tomto
oboru. Výuku zajišKují kvalifikovaní
učitelé náboženství pověření církví.

ObraKte se proto na školu, kterou va-
še děti navštěvují, a upozorněte ředitel-
ství školy na zájem o tuto výuku v příš-
tím školním roce. Na společném postu-
pu se případně domluvte s dalšími rodi-
či a duchovním správcem farnosti
(farářem), kde se škola nachází.

Pokud máte zájem o podrobnější in-
formace nebo budete mít jakékoli pro-
blémy ohledně výuky náboženství, ob-
raKte se na Arcidiecézní katechetické
středisko (ADKS) Arcibiskupství praž-
ského (tel.: 220 181 317, e-mail:
adks@apha.cz).
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Katechetický kurs
Znovu upozorňujeme, že zájemci, kteří
mají středoškolské vzdělání ukončené
maturitní zkouškou, mají možnost při-
hlásit se ke dvouletému studiu. Toto
studium pro budoucí katechety pořádá
formou celoživotního vzdělávání KTF
UK ve spolupráci s naším střediskem.
Podrobnosti byly uveřejněny v minu-
lém Zpravodaji, bližší informace podá
naše středisko, případně studijní oddě-
lení KTF UK v Praze.

Absolventům magisterského studia
v oblasti pedagogických nebo spole-
čenských věd slouží tento kurz též k zí-
skání požadované odborné kvalifikace
učitele náboženství ve škole.

Katechetické úterý
Květnové setkání v úterý 3. 5. se bude
věnovat tématu: „Možnosti učitele nábo-
ženství ve vztahu ke škole jako instituci.“

Stále platí, že Katechetické úterý
(dobrovolné, otevřené, tématické pra-
covní setkání) se koná vždy první úterý
v měsíci od 17:00 (do cca 19:00) v ka-
techetickém středisku (ADKS). V červ-
nu se sejdeme 7. 6.

Celostátní setkání katechetů
Připomínáme katechetům, že uzávěrka
přihlášek na V. celostátní setkání kate-
chetů (Hradec Králové 27. 10. – 29. 10.
2005) je 31. 5. 2005. Podrobné infor-
mace a formuláře přihlášek můžete zís-
kat v ADKS.

Arcidiecézní
centrum pro mládež

Kostelní nám. 16, 148 00 Praha 4 -
Kunratice, tel: 244 910 469

fax: 244 912 713 
e-mail: adcm-pha@volny.cz 
http://www.praha.signaly.cz

Večery ve Středu
Konají se každou třetí středu v měsíci
v areálu františkánského kláštera při kos-
tele Panny Marie Sněžné na Jungmanno-
vě náměstí (stanice metra Můstek).

Začínáme společnou adorací v 18:30,
následuje kulturní program (koncert,
divadelní představení, přednáška...).
Během celého večera můžete posedět
s přáteli a občerstvit se v klubu nebo si
prohlédnout výstavu.

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

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

Setkání „Kolíňáků“ 6.–8. 5. 05
Už jsi se přihlásil/a na XX. světový den
mládeže do Kolína nad Rýnem? Nebo
snad ještě s přihlášením váháš? Zajímá
tě jak takové setkání vlastně probíhá? ...
Pak za námi přijeQ do Nazareta. Co
s sebou? Spacák. Cena: 200 Kč.

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

Škola partnerství od října 05
Na Moravě tento kurz probíhá již něko-
lik let, mladí lidé jsou za něj velmi
vděčni, a tak jej připravujeme i v naší
pražské arcidiecézi. Kurz je určen pro
svobodné mladé lidi od 16 let, a to nejen
pro ty, kdo již s někým chodí, ale také
pro ty, kdo hledají, jakou cestou jít, jaké
je jejich životní povolání. Škola partner-
ství obsahuje pět víkendových setkání
od října do dubna. Přednášejícími jsou
manželské páry, lidé žijící v zasvěce-
ném životě a odborníci z řad lékařů,
psychologů. Mezi témata, jimiž se Ško-
la partnerství zabývá, patří například:
Navazování vztahu; Od zamilovanosti
k lásce; Rozdíly mezi mužem a ženou;
Mezi rodinou a kariérou; Rozumné ře-
šení konfliktů; Je lepší milovat a ztratit
než nikdy nemilovat; Sexualita, přitažli-
vost a pohlazení; Děti milované a chtě-
né; Jsou naše sny naplňovány? ...

Kurz je doprovázen knězem. Během
setkání bude čas i na workshopy, mod-
litbu, osobní rozhovory s přednášející-
mi... Více informací a přihlášky: e-mail:
adcm-pha@volny.cz; tel.: 244 910 469.

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

Komunita
Chemin
Neuf

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

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

� Připravujeme letní setkání Kána pro
manžele 18. – 24. 7. 2005 v Tuchoměři-
cích, na které Vás všechny srdečně zve-
me. Program též pro děti. Čas jeden pro
druhého, společně se otevřít a naslou-
chat Bohu, sdílet se s ostatními páry. Se
setkáním pomáhají páry, které se již
dříve účastnily a mají touhu předat dál
to, co prožily s Bohem.
� Setkání Anamnéza 7. – 10. 7. 2005
v Tuchoměřicích, setkání se zabývá
vnitřním uzdravením vzpomínek, cel-
kovou duchovní obnovou a osobním
sjednocením. K přihlášení je nutný mo-
tivační dopis nebo osobní rozhovor.
� Zveme všechny mladé 18 – 35 let na
víkend mládeže do Tuchoměřic 28. – 29.
5. 2005. Téma: partnerské vztahy, jejich
vývoj, úskalí, manželství a jeho duchov-
ně-biblický základ jako nedílná součást
Božího plánu. Celibát jako znamení
a pozvání k budování věcí budoucích.
� Dospívající 14 – 17 let zveme na se-
tkání 20. – 22. 5. 2005 místo bude
upřesněno na kontaktní adrese. Otevře-
ný víkend pro všechny, které baví spo-
lečenství, popovídání, aktivní odpoči-
nek, společná i tichá chvíle pro Boha.

Misijní centrum
Dům Michael, Apolinářská 10 

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

Úterý
Abeceda víry
V 19:00 začíná v domě Michael Abece-
da víry, tj. více než jednoletý cyklus
hlubšího poznávání víry skrze studium
a sdílení nad katechismem katolické
církve. V tomto cyklu, určeném lidem
na začátku víry nebo toužícím po pro-
hloubení své víry, nejde jen o vyučová-
ní, ale o konkrétní zkušenost se životem
církve založeném na naslouchání Boží-
mu slovu, společném stolování a služ-
bě. Do tohoto cyklu je možné se opět
přihlásit (i v průběhu roku), ale jen po
předchozí konzultaci a to jen na celý,
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uzavřený tématický celek trvající při-
bližně dva až tři měsíce. Pro katechu-
meny, tj. ty, jenž se připravují na křest,
je účast v celém rozsahu povinná. Kon-
taktujte P. Kamila Nováka
Modlitební společenství
Pravidelně v 19:30 začíná v domě Mi-
chael, Apolinářská 10, společná modlit-
ba chval, díků, rozjímání Božího slova
a přímluv. Toto modlitební společenství
je otevřené všem bez rozdílu věku,
vzdělání, či přináležitosti k nějaké spi-
ritualitě, hnutí nebo komunitě. Přítom-
nost i toho nejmenšího a nejchudšího
z nás je velmi důležitá pro vytváření
společenství a sítě modlitby.
Středa
� Mše svatá + duchovní služ-
ba – v kapli sv. Kříže v porodnici
v 16:30 každou lichou středu v měsíci
� Tvořivé skupinky
� První středa v měsíci – umělecká
skupinka sdílení pro všechny, kdo se
zajímají o uměleckou tvorbu jakéhoko-
li žánru (hudba, výtvarné umění, litera-
tura, fotografie, divadlo atd.)
� Druhá a čtvrtá středa – divadelní
a choreografická dílna pro ty, jež mají zá-
jem skrze skupinovou práci spoluvytvá-
řet všední i méně všední formy divadla.
Čtvrtek
Modlitba za jednotu křesKanů v kostele
u sv. Apolináře v 19:00 a v domě Mi-
chael pravidelné setkávání mládeže
v 19:30, každý čtvrtek jiný program
(setkání nad filmem, sdílení nad Božím
slovem, sdílení o tom, co prožíváme,
stůl otázek a odpovědí) Kontakt: Misij-
ní centrum, Apolinářská 10, 128 00
Praha 2, tel.: 224 920 598, P. Kamil No-
vák 603 548 956

Katolická
Charismatická

obnova (KCHO)
Koordinátor: P. Pavel Semela 

Pastorační středisko 
Kolejní 4, 160 00 Praha 6  

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

Akce
� Pátek 13. 5. 19:00 – 21:30 Trosky –
neformální setkání vedoucích charisma-
tických společenství v Praze, Misijní
dům Michael, Apolinářská 10, Praha 2.
� Každé 1. úterý v měsíci, 19–20 hod.
Adorace v kostele sv. Josefa, Josefská 4,
Praha 1 – Malá Strana; adoraci vede
společenství při farnosti sv. Tomáše.

Otevřená společenství
� Praha 5 – Smíchov, úterý 20:00 –
21:30, fara u sv. Václava, Nám. 14. říj-
na (nová fara za kostelem), kontaktní
osoba: Hana Schmittová.
� Praha 10 – Vršovice, úterý 19:00 –
21:00, zadní vchod do kostela sv. Vác-
lava, nám. Svat. Čecha, kontaktní oso-
ba: Václav Novák.

Křes8anské
centrum –

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

Po 2. 5. 9:30 Kurzy alfa o zá-
kladech křesKanství pro maminky s ma-
lými dětmi
Út 3. 5. 19:00 Kurzy alfa o zá-
kladech křesKanství pro všechny
Pá 6. 5. 16:00 Turnájek ve stol-
ním fotbale
Pá 6. 5. 18:30 HAPPY BRZDY
PARTY – koncert skupin Imunita, Stře-
py a K.R.A.P., stautpunk + prodejní
výstava fotografií M. Růžičky z konce-
trů Imunity a prodej nové básnické sbír-
ky F. Valouška „Vzpomínka na les“
So 7. 5. Festival kapel zkoušejících
v Ymkáriu (předběžně, bližší informace
na tel.: 732 976 215)
So 7. 5. Divoká voda 2005 (Křes-
Kanský sportovní klub, informace Ing.
J. Olšanský, tel.: 603 256 411, jaro-
slav.olsansky@intax.cz)
Ne 8. 5. 14:00 Zahradní slavnost
ke Dni matek – divadélko, soutěže,
tombola, opékání buřtů atd.
Po 9. 5. 9:30 Kurzy alfa o zá-
kladech křesKanství pro maminky s ma-
lými dětmi
Po 9. 5. 16:00 Sdružení křesKan-
ských seniorů, Dr. Zdeněk Boháč: Vy-
sokoškolští studenti a únor 1948 
Út 10. 5. 19:00 Kurzy alfa o zá-
kladech křesKanství pro všechny 
Ne 15. 5. 10:00 Mše svatá pro děti 
Po 16. 5. 9:30 Kurzy alfa o zá-
kladech křesKanství pro maminky s ma-
lými dětmi
Út 17. 5. 19:00 Kurzy alfa o zá-
kladech křesKanství pro všechny
Čt 19. 5. 19:30 Koncert folk-ro-
ckové skupiny OLDACRZ
Pá 20. 5. 15:00 Sportovní odpole-
dne Ymkária (hřiště „V Jezírkách“)
Pá 20. 5. 19:30 Literární večer
So 21. 5. 19:30 Rocková mše 

Po 23. 5. 9:30 Kurzy alfa o zá-
kladech křesKanství pro maminky s ma-
lými dětmi
Út 24. 5. 19:00 Kurzy alfa o zá-
kladech křesKanství pro všechny
Pá – Ne 27. – 29. 5. Přežívačka (Křes-
Kanský sportovní klub, informace Ing.
J. Olšanský, tel.: 603 256 411, jaro-
slav.olsansky@intax.cz)
Po 30. 5. 9:30 Kurzy alfa o zá-
kladech křesKanství pro maminky s ma-
lými dětmi
Út 31. 5. 19:00 Kurzy alfa o zá-
kladech křesKanství pro všechny

KAMÍNEK, společenství
pracující s dětmi a mládeží
Dixie klub
* nízkoprahový klub pro děti školního
věku
* otevřeno – pondělí, středa a čtvrtek
od 15:30 do 18:30
* volnočasové aktivity a zážitková pe-
dagogika: činnosti uplatňující a podpo-
rující různé druhy tvořivosti, zábavné
učení hrou, odreagování a relaxace for-
mou spontánních, radostných činností
(hry, soutěže, sport, práce s hlínou a ke-
ramickými dlaždicemi, malování, bati-
kování, ping-pong, modelaření, elekt-
ronika, programování a další).
* sobotní a víkendové výlety
* vstup zdarma
Klub NADNĚ (www.kaminek.org/nadne)
Otevřený klub ve stylu čajovny s do-
provodným programem se nachází
v budově KřesKanského centra – Jižní
Město, Modletická 1401, vchod E – pří-
zemí. Od dubna otevřen každou středu,
čtvrtek, pátek od deseti do deseti nebo-
li ST, ČT, PÁ: 10–22 hod. Najdete
u nás: příjemnou obsluhu nízké ceny
občerstvení denní tisk stolní hry odbor-
nou knihovničku věnovanou problema-
tice provozu nevládních neziskových
organizací a práci s dětmi a mládeží
(absenčně k zapůjčení) v dopoledních
hodinách poradenství v oblasti řízení
a provozu nevládních neziskových or-
ganizací – a to zdarma (lépe je se objed-
nat na kaminek@kaminek.org, kde lze
sjednat individuální termín).
Doprovodný dubnový program
Pá  20. 5.  19:30 Literární večer

� Jste dobrá (možná začínající) skupi-
na, která chce koncertovat? ��Vytváří-
te alternativní divadlo? ��Chystáte za-
jímavou akci pro veřejnost?

Nabízíme vám prostory v klubu Na
dně! Volejte, mailujte na číslo a adresu
o.s. Kamínek!!
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Akademická 
farnost Praha
a VŠ katolické
hnutí 

Kostel Nejsvětějšího Salvátora
Křižovnické nám. 2 Praha 1

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

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

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

Program na květen
� 1. 5. 21:00 V tuto prvomájovou
neděli, těsně spojenou s Karlem Hynkem
Máchou, proběhne po mši sv. v rámci
pravidelného setkání farníků žehnání pe-
rům a tužkám českých básníků, na které
naváže čtení úryvku z Máje. Psací ná-
stroje budou k dispozici na místě.
� 4. 5. 19:00 Večer s vojenským
kaplanem o. Tomášem Hoffmannem:
O vojenské misi v Iráku. (PřijQte prodi-
skutovat oprávněnost vojenských inter-
vencí)
� 5. 5. 17:00 Benefiční koncert pro
nadaci Cesta domů (na projekt domácí
hospicové péče)
� 7. – 8. 5. Volejbalový turnaj
vysokoškolských studentů různých
měst republiky v Hradci Králové.
� 11. 5.19:00 Evropské otazníky:
KřesKanství, sekularita a evropská iden-
tita. Přednáška prof. DDr. Tomáše Halí-
ka s diskuzí:
� 17. 5.20:00 Prostor ticha. Režisér-
ka České televize Marie Šandová před-
staví svůj půlhodinový dokument
o významném architektonicko-duchov-
ním počinu – stavbě trapistického kláš-
tera v Novém Dvoře. Poté je možné di-
skutovat o současné architektuře i kon-
templativních řádech.

� 18. 5.19:00 Literárně-hud. večer
� 24. 5.20:00 Cyklus o manželství
(1. přednáška s diskusí pro všechny,
kterým manželství stále imponuje)
� 25. 5.19:00 Filmový klub
� 31. 5.20:00 Cyklus o manželství
(2. přednáška s diskusí)

Program probíhá v sakristii nebo
v kryptě, kam se lze dostat z nádvoří
Klementina.

Knihovna Betánie 
Obsahuje přes 2500 svazků. Je možné
využívat vyhledávání na www strán-
kách VKH, rezervační schránky a elek-
tronické adresy knihovny určené přede-
vším pro prodlužování výpůjček a Vaše
dotazy. 
Provozní doba: každé úterý v 18:30 –
19:00 a 20:00 – 20:30 hodin, neděle
19:30 – 20:00 a 21:00 – 21:30 hodin.
Katalog dostupný z www.vkhcr.org/
praha nebo z odkazu na www.salvator.
farnost.cz Další informace na betanie.
knihovna@centrum.cz

Cyklus o manželství
yPro všechny ty, kterým manželství stá-
le imponuje, kdo se někdy chtějí brát
anebo je vůbec zajímá ten „podivný“
svět rodiny, jsme připravili ve spoluprá-
ci s několika přednášejícími (např.
Mons. ThDr. Michael Slavík, P. MUDr.
Zdeněk Králík, manželské páry...) cy-
klus 5 přednášek a debat na téma man-
želství. Dozvíte se něco o křesKanském
pohledu na manželství, teologii a bib-
lickém pohledu, o manželském právu,
psychologii manželství, partnerských
vztazích i o spiritualitě společného ži-
vota. Cyklus tak navazuje na úspěšné
Semináře o rodině, které u nás nedávno
skončily. Zájemcům o zapsání cyklu ja-
ko předpřípravy na manželství rádi vy-
stavíme potvrzení o absolutoriu.

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

Rekolekce pro rodiny
Rekolekce pro manželské páry s dětmi
i bez dětí, se konají letos v termínu 22.-
27. července v klášteře sester IBMV
(Anglických panen) ve Štěkni u Písku.
Duchovně-tělesnou obnovu povedou ot-
cové Zdeněk Králík a Ladislav Štefek.
K programu: dopoledne bývá vyhraze-
no pro duchovní obnovu, děti mají zajiš-
těn program (vyzýváme tedy potenciál-
ní au-pair, které(kteří) by chtěli dětem

zajišKovat program za stravu, cestu
a byt, aby se přihlásili), odpoledne patří
rodinám a večer budou opět nějaká set-
kání, přičemž au-pair mají službu. Při-
hlásit se je možné osobně či telefonicky
u pastoračního asistenta M. Staňka nebo
prostřednictvím e-mailu.
Výstava obrazů
Srdečně zveme na výstavu obrazů aka-
demické malířky a grafičky Jiřiny
Adamcové: Legendy o sv. Františkovi
a Pocta katedrálám, která je umístěna
na krásné galerii našeho kostela a potr-
vá do poloviny června. Shlédnout ji
můžete vždy půlhodinu před a po boho-
službě (viz bohoslužby) a nebo po tele-
fonické domluvě kdykoliv. Vstup vol-
ný, ale bohužel není bezbariérový.

Pastorační
centrum

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

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

http://dobris.farnost.cz

� Pondělky
14:00 – 16:00 přátelské posezení při ča-
ji a knihovna
15:30 – 17:30 Klubíčko – o Bohu
s předškoláky
20:00 – 21:00 Modlitební setkání
20:00 – 21:30 Duchovní večer mužů
(liché týdny)
� Středy
15:30 – 16:15 Rozhovory o víře pro
mládež (liché týdny)
16:00 – 17:30 Setkání nad Biblí pro
mladší mládež (liché týdny)
� Čtvrtky
14:00 – 15:00 Setkávání pro děti I (ná-
bož. 2. – 4. tř.)
15:15 – 16:00 Bohoslužba slova pro dě-
ti (liché týdny)
15:00 – 16:00 Klub pro děti – hry (su-
dé týdny)
16:00 – 17:00 Setkávání pro děti II (ná-
bož. 5. – 7. tř.)
16:30 – 17:30 Setkání maminek (li-
ché týdny)
� Pátky
16:00 – 17:30 Knihovna pro dospělé
i pro děti
16:00 – 17:30 Možnost svátosti smíření
� Neděle
16:00 Setkání pro manžele I (3. nedě-
le v měsíci)
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16:00 Setkání pro manžele II (2. nedě-
le v měsíci)
18:00 Setkání „Odpadlíků“ (3. nedě-
le v měsíci)

Program na květen
9. 5. 15:00 – 16:30 Setkání dříve
narozených
12. 5. 19:30 – 21:00 P. Michael
Špilar: Bible a modlitba (poslední set-
kání „formace pro formátory“) – mod-
litba s Písmem a nad Písmem
22. 5. 10:15 Agapé po slavnostním
slavení eucharistie (pouK na Dobříši)

Divadlo 
Miriam

Ke Strašnické 10
Praha 10 – Strašnice

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

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

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

13. 5. 19:30 E r i c - E m m a n u e l
Schmitt: Návštěvník. Setkání slavného
psychiatra Sigmunda Freuda s nezná-
mým návštěvníkem.
18. 5. 19:30 E r i c - E m m a n u e l
Schmitt: Oskar a Růžová paní. Další
pozoruhodný text francouzského dra-
matika hovoří o základních otázkách
lidské existence.
26. 5. 19:30 L. Trmíková, J. Nebe-
ský: Dny noci. Inscenace přibližuje
události z posledních měsíců života sv.
Terezie z Lisieux.

Česká
křes8anská
akademie
Vyšehradská 49

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

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

4. 5. 19:00 Vysokoškolské kato-
lické hnutí Praha. Vojenská mise v Irá-
ku – večer s vojenským kaplanem npor.
Tomášem Hoffmannem. Sakristie kos-
tela Nejsv. Salvátora na Křižovnickém
náměstí 2, Praha 1 (vchod z nádvoří
Klementina).
10. 5. 17:30 Ekologická sekce.
Mgr. Leona Leišová: Opat přírodově-
dec. Klášter Emauzy, Praha 2 – Vyše-
hradská 49.

11. 5. 19:00 Vysokoškolské kato-
lické hnutí Praha. Prof. PhDr. Dr. To-
máš Halík: KřesKanství, sekularita a ev-
ropská identita – přednáška s diskuzí.
Sakristie kostela Nejsv. Salvátora na
Křižovnickém náměstí 2, Praha 1
(vchod z nádvoří Klementina).
12. 5. 17:00 Historická sekce.
Prof. dr. Jaroslava Janáčková: Božena
Němcová a její duchovní svět. Klášter
Emauzy, Vyšehradská 49, Praha 2
19. 5. 17:00 Uměnovědná sekce.
Doc. PhDr. Jiří Kropáček, Založení no-
vé baziliky sv. Petra ve Vatikánu. Kle-
mentinum – Národní knihovna, sál č.
136 v 1. patře.
25. 5. 18:30 Kolegium katolic-
kých lékařů. MUDr. Petr Popov: Abu-
sus drog jako společenský a terapeutic-
ký problém v Klubu III. interní kliniky
1. LF UK a VFN, Praha 2, U nemocni-
ce 1 (bývalá jesuitská kolej na Karlo-
vě náměstí – vchod ze dvora) v 1. patře.
27. 5. 17:00 Psychoterapeutická
sekce. Mgr. Marie Nováková: Co je
a co není kineziologie (její možnosti,
hranice, přínos i úskalí). Čítárna domi-
nikánského konventu u sv. Jiljí, Pra-
ha 1, Husova 8 – v 1. patře.

Arcidiecézní
Charita

Londýnská 44, Praha 2
pí. Glendová, tel.: 224 246 519 

(73), http: www.charita-adopce.cz 
e-mail: praha@charita-adopce.cz

Arcidiecézní charita Praha zve na du-
chovní cvičení pro pracovníky a dobro-
volníky Charity. Konané ve dnech 19. –
22. 5. 2005 v exercičním domě na Sva-
té Hoře u Příbrami. Program povede
P. Mgr. Jaroslav Miškovský. Zahájení
ve čtvrtek 19. 5. v 18:00 (společná ve-
čeře), závěr v neděli 22. 5. po obědě.
Cena za pobyt včetně stravy je 400 Kč
(dotováno z prostředků ADCH Praha).
Částka se platí v hotovosti po příjezdu.
V případě zájmu kontaktujte ADCH
Praha (viz kontakty v hlavičce). Těšíme
se na Vaši účast.

Unie
katolických
žen

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

e-mail: ukz@volny.cz

středa 18. 5. 14:30 Koncert bý-
valých a současných studentů flétnové
třídy MgA. Magdaleny Bílkové Tůmo-
vé – Farní klub u Panny Marie Sněžné,
Jungmannovo nám. 18, Praha 1
sobota 21. 5. 10:00 Domácí nási-
lí: teorie a praxe – kulatý stůl s diskusí
povede prof. JUDr. ThDr. Miroslav
Zedníček. Tiskové středisko ČBK v bu-
dově Arcibiskupského semináře, Thá-
kurova 3, Praha 6 (proti vrátnici)

Pou� matek ke sv. Zdislavě do
Jablonného v Podještědí – 
neděle 8. 5. 2005
Srdečně zveme vás všechny, kteří se
chcete modlit za naše rodiny, za jejich
rozkvět, za obnovu naší společnosti,
protože právě rodina je jejím základem.

Program: 8:15 sraz; 8:30 odjezd
z Prahy ze stanoviště autobusů nad
Hlavním nádražím (u magistrály,
u skleněných věží); 11:00 mše sv.
v chrámu sv. Vavřince a sv. Zdislavy,
celebruje P. Jan Rybář, S.J.; oběd indi-
viduální. Odpoledne prohlídka Lem-
berka a muzea sv. Zdislavy, společná
modlitba v hradní kapli. Návrat do Pra-
hy cca v 18:00. Zájemce o společnou
cestu autobusem prosíme, aby se obra-
tem hlásili v kanceláři, tel.: 220 181
329. Cena dopravy 200 Kč.

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

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

� Středa 11. 5. 2005 v 15:00 MUDr.
Mgr. Marie Opatrná „Byly to však na-
še nemoci, jež nesl, naše bolesti na se-
be vzal“ – rozhovor a modlitba s ne-
mocnými a za nemocné. (Příští setkání
bude 8. 6. 2005.)

Česká provincie Řádu
sv. Augustina
Kostel sv. Tomáše, Josefská 8, Praha 1,
tel.: 257 532 675, fax: 257 532 677,
e-mail: osaprag@ti.cz;
www.augustiniani.cz

Česká provincie Řádu sv. Augustina
a farnost Svatá Dobrotivá – Zaječov vás
zvou v sobotu 7. května 2005 na VIII.
Mariánskou pouK – „Panna Maria a eu-
charistie.

Program: 8:30 Odjezd autobusem
z Prahy; 9:30 Příjezd do Komárova;
9:45 Uvítání poutníků; 10:00 PouK (bě-
hem cesty modlitba svatého růžence);
12:00 Příchod ke klášteru sv. Dobrotivé
– Zaječov – zpěv – Salve Regina; 12:30
Oběd; 13:00 Volný čas. Návštěva kláš-
tera; 13:00 – 14:30 Zpovídá se; 14:30
Mše svatá; 16:00 Příjezd do Prahy.

Zájemci se mohou přihlásit v sakris-
tii kostela sv. Tomáše nebo na tel.: 257
532 675. Cena: 110 Kč (autobus).

Klub u Panny Marie Sněžné
Jungmannovo nám. 18, Praha 1,
tel.: 222 246 243, e-mail: fara.pms@
centrum.cz (Při vstupu do Františkán-
ské zahrady vlevo.)

Po 2. 5. 19:00 Zpívání s kytarou
(doprovází manželé Lutkovi)
Čt 12. 5. 18:15 Beseda s ředitelem
městské policie panem Stejskalem (po-
řádá o.s. “Věci veřejné„)
Pá 13. 5. 16:30 Setkání výtvarníků
(sraz před farou)
Út 17. 5. 19:30 Koncert skupiny
Distance
St 18. 5. 14:30 Flétnový koncert
(pořádá UKŽ)

18:30 Večery ve středu
(nejen pro mládež pořádá ADCM)
Čt 26. 5. 18:30 Film Ingmara
Bergmana: Pramen panny (pořádá
Střed na okraji o.s.)

18:45 Koncert amerického
sboru v kostele
So 28. 5. 18:00 Koncert skupiny Ji-
zeroš

Rád menších bratří františkánů
Jungmannovo nám. 18, 110 00 Praha 1,
tel.: klášter – 224 490 350, mail:
praha@ofm.cz tel.: fara – 222 246 243

Poutě v Hájku u Prahy
mše sv. vždy v sobotu v 10:30 hod., po-
kud není uvedeno jinak
14. 5. Svatodušní vigilie – celebruje
P. Vladimír Slámečka OP
19. 5. 12:00 mše sv., PouK spoři-
lovské farnosti (P. Řehoř Mareček)
4. 6. Neposkvrněného Srdce Panny
Marie (P. Jaroslav Ptáček O.Cr.)
11. 6. 10:30 Ekumenické setkání
25. 6. K zakončení školního roku
(P. Vladimír Slámečka OP)
9. 7. Za internované kněze v Hájku
(P. Jaroslav Ptáček O.Cr.)
2. 8. 18:00 mše sv., P. Marie
Andělské – Porciunkula (P. Filip OFM)
20. 8. Nanebevzetí Panny Marie
(P. Vladimír Slámečka OP)
10. 9. Hlavní pouK k svátku Narození
Panny Marie (bratři františkáni)
8. 10. PouK k svátku Panny Marie
Růžencové (P. Vladimír Slámečka OP)

Kostel Panny Marie Královny
v Praze 4 – Lhotce
Ve Lhotce 36, 142 00 Praha 4, tel.:
241 490 910, www.lhotecka.farnost.cz

vás zve na svou Farní akademii v nedě-
li 15. 5. 2005 od 16:30. Přednášet bude
doc. Petr Svobodný, Univerzita Karlo-
va v Praze: Šest a půl století “stýkání
a potýkání„ idejí (14. století: první čes-
ká nebo první říšská univerzita?; 15. –
18. století: husitská/protestantská nebo
katolická univerzita?; 19./20. století:
česká nebo německá univerzita?;
1938/39 – 1945/1948 – 1989: svobodná
nebo spoutaná univerzita?)

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

Klášterní zahrada plná dětí
Poslední květnovou neděli, 29. 5. od
14:00 do 18:00 hodin budou mít mož-
nost děti z Prahy a okolí prožít odpole-
dne plné her a zábavy na Dětské pouti
v zahradě Domova sv. Karla Boromej-
ského v Praze – Řepích.

Tento Domov již devátým rokem
slouží starým a nemocným lidem. Sou-
částí Domova je také klášter a Oddělení
výkonu trestu pro ženy. Zahrada Domo-
va sv. Karla Boromejského se tak stane
místem kde se setkají světy dětí, sta-
rých nemocných lidí, řádových sester
a žen ve výkonu trestu.

Tak jako každý rok je pro děti při-
praveno 16 soutěžních stanovišK, lout-
kové představení, kouzelníci a další za-
jímavé atrakce. Na pouti zahájí Domov
kampaň, která má za cíl zajistit dostatek
polohovacích postelí pro věkem pokro-
čilé a nemocné klienty Domova. Staré,
již nepoužívané nemocniční postele bu-
dou zajímavým způsobem využity
v programu pro děti.

Na vaši návštěvu se těší pořadatelé
dětské poutě: ÚMČ Praha 17, o.s. Naše
Řepy a Společnost pro obnovu řep-
ských tradic, Vězeňská služba oddělení
výkonu trestu – Řepy, Domov sv. Karla
Boromejského.

Centrální katolická knihovna
KTF UK
Thákurova 3, Praha 6, budova Arcibis-
kupského semináře přízemí vlevo,
www.ckk.cz, tel.: 220 181 320,
220 181 515
Centrální katolická knihovna KTF UK
ve spolupráci s Galerií města Plzně si
vás dovoluje pozvat na výstavu “K hor-
kému srdci v kameni!„ Vojmír Vokolek
a Lis tří bratří, probíhající od 11. 5. do
19. 6. 2005. Vernisáž se koná v úterý
10. května v 17 hodin. Výstavu uvede
Petr Jindra (Galerie města Plzně), ze
záznamu zazní fónická poezie v před-
nesu Vojmíra Vokolka.

Výstava je přístupná denně od 9 do
17 hodin, v úterý a ve středu do 20 ho-
din v předsálí knihovny.

Zvonkohra v Loretě
Centrum pro rodinu vás informuje
o Arcidiecézní pouti rodin 28. května,
která bude letos v Loretě a v přilehlém
exercičním domě bratří kapucínů.

Po celý měsíc bude také vždy ve
středu v 18:00 v kostele Narození Páně
mše svatá a po ní májová pobožnost –
průvod v ambitech se zpívanými Lore-
tánskými litaniemi.

Měsíc květen bude letos bohatý i pro
zvonkohru. V tomto měsíci se vyskytu-
je mnoho svátků, které oslaví zvonky
rozeznělé rukama Mgr. Radka Rejška
a Aleny Michálkové.
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� Neděle  1. 5. 12:00 a v 18:00 píseň
Dělníku Boží a velikonoční písně
� Středa  4. 5. 19:00 České mari-
ánské písně
� Čtvrtek  5. 5. 12:00 Duchovní pí-
seň Vstoupil Pán v slávu nebeskou.
� Neděle  8. 5. 12:00 České veli-
konoční písně – improvizace
� Středa  11. 5. 19:00 České mari-
ánské písně – improvizace
� Neděle  15. 5. 12:00 a v 18:00 České
svatodušní písně – improvizace
� Středa  18. 5. 19:00 České mari-
ánské písně
� Neděle  22. 5. 12:00 a v 18:00 J. K.
Kuchař: Adagio, M. Uccellini: Sinfonia
� Středa  25. 5. 19:00 České mari-
ánské písně
� Čtvrtek  26. 5. doprovod slavnostní-
ho průvodu z katedrály
� Sobota  28. 5. 12:00 K o n c e r t
v rámci Arcidiecézní pouti rodin

18:00 Improvizace na české
mariánské písně
� Neděle  29. 5. 12:00 a 18:00 G. F.
Händel: Preludium c moll, J. Novák: Ty
Boží lásko

Hodinový stroj hraje každou celou
hodinu od 9:00 do 18:00 mariánskou
píseň Tisíckrát pozdravujeme tebe.
K prohlídce je Loreta přístupná od úte-
rý do neděle v 9:00 až 12:15 a ve 13:00
až 16:30.

Již několik let je možnost od dubna
do října v sobotu odpoledne naslouchat
hře na historické varhany v kostele Na-
rození Páně. Je tomu tak i letos: od
15:00 do 15:15 a od 15:30 do 15:45 na
varhany hrají pražští varhaníci. Pouze
o poutní sobotě koncert nebude.
K pobožnostem, k prohlídce i k posle-
chu vás srdečně zvou bratři kapucíni.

Setkání posluchačů radia
Proglas v Praze
Možnosti příjmu Proglasu v našem
hlavním městě nebyly nikdy valné. Ra-
da pro rozhlasové a televizní vysílání
opakovaně nevyhověla našim asi 10 žá-
dostem o vysílač pro Prahu. Přesto se
zde nachází poměrně velká skupina po-
sluchačů a příznivců našeho vysílání,
kteří nás dlouhodobě podporují v na-
šem snažení. Možnosti příjmu Proglasu
v Praze jsou následující. Místně je mož-
né zachytit naše pozemní vysílání z vy-
sílače Ještěd na frekvenci 97,9 MHz.
Dále se naše vysílání nachází v nabídce
kabelových televizí, poslouchat nás
můžete přes digitální satelitní přijímač

a na internetu. V nejbližších letech do-
jde v šíření rozhlasového a televizního
signálu k významné změně, protože na
obzoru je tzv. digitalizace. Nejen o této
skutečnosti bude setkání pracovníků ra-
dia Proglas se svými posluchači a příz-
nivci, které se uskuteční dne 8. června
v době mezi 17 – 19 hodinou v refektá-
ři kláštera Emauzy v Praze 2. Setkání se
zúčastní ředitel radia Proglas P. Martin
Holík, pracovníci pražského studia
Kristián Jana Beránková, Pavel Smolek
a další pozvaní hosté. Budeme rádi,
když mezi přítomnými budete i Vy!

Pavel Smolek

Arciopatství Břevnov
Římskokatolická farnost Vás zve na
koncert v Tereziánském sále Břevnov-
ského kláštera – Markétská 1, Praha 6,
dne 22. května 2005 od 15:00 hodin.
Zazní zde díla J. S. Bacha, W. A. Mo-
zarta a dalších v podání Filharmonické-
ho komorního orchestru. Vstupné do-
brovolné. Koncert připravila agentura
Harmonie (http://www.webpark.cz/har-
monie).

Cyklus „Doteky hudby“
Agentura Harmonie a Jindřišská věž ve
spolupráci se Zájmovým sdružením
dolnorakouských skladatelů vás zvou
dne 29. 5. 2005 na koncert z cyklu Do-
teky hudby 2005. Jindřišská věž, Praha
1 v 16:00 hodin. V programu zazní díla
Johanna Sebastiana BACHA, Ferdi-
nanda WEISSE, Wolframa WAGNE-
RA, Bohuslava MARTINŮ. Vstupné
150 Kč.

Římskokatolická farnost
Praha – Dolní Počernice
ŘK farnost Dolní Počernice pořádá
v sobotu 14. května 2005 farní pouK.
Cíle jsou dva: nejprve dopoledne na-
vštívíme klášter Trapistů v Nových
Dvorech, a odpoledne meditační zahra-
du pana Hrušky v Plzni, kde bude nejen
prohlídka, ale též čas pro slavení Eu-
charistie v kapli zahrady a též čas na
ztišení a “meditaci„. Odjezd v 7:00 od
kostela v Praze – Dolních Počernicích,
(případně autobus zajede pro větší sku-
pinu do Újezda nad Lesy, na Č. Most či
do Horních Počernic). Cena za dopravu
je 150 Kč pro dospělé a 50 Kč pro děti
od 10 do 18 let a nezahrnuje oběd ani
cenu za vstupné. Oběd bude z vlastních
zásob. Předpokládaný návrat do 19:00.

Přihlásit se je možné telefonicky: 281
932 147; e-mailem: sdb@volny.cz nebo
osobně na faře v D. Počernicích (vedle
ZŠ). Přihlášky se přijímají jen do napl-
nění počtu míst v autobuse.

S Pannou Marií ke Kristu
Národní rada Sekulárního františkán-
ského řádu vás srdečně zve v roce vě-
novanému Kristu v Eucharistii na Mari-
ánskou pouK Prahou (267. ročník) v so-
botu 7. května 2005.

Program: 10:00 – Mše svatá v bazili-
ce Nanebevzetí Panny Marie v Praze na
Strahově; 11:45 – Procesí od basiliky
k soše P. Marie, Anděl Páně a Loretán-
ské litanie; 12:20 – Zahájení pěší pouti;
12:45 – Kostel sv. Karla Boromejského
pod Petřínem (Boromejky); 13:15 –
Kostel Panny Marie Vítězné (Pražské
jezulátko – karmelitáni); 14:00 – Kostel
Panny Marie pod Řetězem (Maltézští
rytíři); 14:30 – Kostel sv. Františka
z Assisi (Křížovníci); 15:30 – Kostel
Panny Marie před Týnem: Adorace
a Te Deum před vystavenou Nejsvětější
svátostí.

V každém z uvedených kostelů se
budeme modlit jeden desátek růžence
světla.

Duchovní cvičení
Duchovní cvičení pro kandidáty trvalé-
ho jáhenství a pastorační pracovníky ve
farnostech (lektory, akolyty, osoby po-
věřené k podávání sv. přijímání apod.),
muže i ženy se uskuteční letos opět
v Exercičním domě na Svaté Hoře
u Příbrami. Jde o exercicie podle sv.
Ignáce, při nichž je třeba zachovávat
mlčení. Rozjímavou osobní modlitbu je
možno doplnit osobním rozhovorem
s exercitátorem. Začátek je v pondělí
12. září večer a závěr v pátek 16. září
ráno. Cena 300 Kč na osobu a den.
Exercitátorem bude P. František Lízna
SJ. Přihlášky a dotazy směřujte na jmé-
no Mgr. Zdeněk Dubský, trvalý jáhen
u sv. Ignáce, Ječná 2, 120 00 Praha 2,
tel. do práce: 221 990 200, tel. domů:
224 922 682. Závazné přihlášky zasílej-
te, prosím, nejpozději do 17. června
2005.
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ZPRAVODAJ
pražské arcidiecéze

Oznámení
Na památku přenesení ostatků sv. Mi-
kuláše se bude slavit v pondělí 9. květ-
na 2005 v 18:30 hod. Svatá Liturgie sv.
Jana Zlatoústého v chrámu sv. Mikulá-
še na Malé Straně v Praze 1. Hlavním
celebrantem bude J. Exc. Mons. ThDr.
Ladislav Hučko, biskup – apoštolský
exarcha řeckokatolické církve v ČR.
Sv. Liturgii zpěvem doprovází sbor sv.
Vladimíra, řídí Mgr. Olga Mandová.

Česká biblická společnost
Počátkem roku byly uvedeny do provo-
zu naše nové webové stránky www.
dumbible.cz. Těšíme se, že si tyto
stránky oblíbíte a budete je často na-
vštěvovat. Součástí stránek je interne-
tový obchod, kde si můžete knihy z na-
ší produkce prohlédnout a objednat.
Doporučujeme Vám sledování novinek
na našich stránkách, kde pro Vás při-
pravujeme mimořádné a časově omeze-
né slevy. Obchodní oddělení ČBS

Recitál Evy Henychové
12. 5. 18:00 Praha 2 – Nové Město
klub VzducholoQ (Salmovská 8). Více
informací na www.evahenychova.cz

Oznámení

Výběrové řízení
Arcibiskupství pražské vyhlašuje výbě-
rové řízení na sekretářku diecézního
ekonoma. Předpoklady: minimálně SŠ
vzdělání, schopnost práce s PC (Word,
Excel, Outlook, Internet), dobrá znalost
anglického jazyka, schopnost týmové
spolupráce a komunikační schopnosti.
Předpokládaný nástup: červenec 2005.
Strukturovaný životopis zašlete nejpoz-
ději do 10. května 2005 na adresu:
Arcibiskupství pražské, Hradčanské
nám. 16, 119 02 Praha 1, nebo e-mai-
lem na: bohmova@apha.cz

Hledáme brigádníka na úklid
Pastorační středisko sv. Vojtěcha při
Arcibiskupství pražském přijme bri-
gádníka na úklidové práce s nástupem

ihned. Jedná se přibližně o 15 hodin
týdně, cena dohodou. Přihlášky zasílej-
te na adresu Pastorační středisko, Thá-
kurova 3, 160 00 Praha 6 nebo e-mai-
lem: kancelar.ps@vira.cz

Přijmeme účetního kontrolora
Arcibiskupství pražské přijme účetního
kontrolora se zkušenostmi zejména
v oblasti neziskových organizací.
Strukturovaný životopis posílejte nej-
později do 31. května na adresu: Arci-
biskupství pražské, Hradčanské nám.
16, 119 02 Praha 1 nebo e-mailem: boh-
mova@apha.cz

Hledáme kuchařky
16. – 30. 7. 2005, Komáří louka. Pokud
máte čas a chuK strávit v létě 14 dní
uprostřed jihočeských lesů přímo u ryb-
níka, rádi vaříte (i pro hodně lidí!)
a máte kladný vztah k dětem, neváhejte
a ozvěte se nám. Pro křesKanský dětský
letní tábor, který pořádá občanské sdru-
žení Campamento 99 ve spolupráci
s farností u sv. Václava na Smíchově,
hledáme 2 schopné kuchařky či kucha-
ře. * Kuchyň v tábořišti je útulná a mo-
derně vybavená. Předpokládaný počet
účastníků (včetně vedoucích) je cca
100 osob. Finanční odměna je 4 000
Kč. Podrobnosti Vám rádi sdělí a dota-
zy ochotně zodpoví organizátoři tábora:
Kateřina Pulkrábková – telefon 604
571 954 nebo 224 936 878, email: ta-
bor@campamento99.cz Petr Hoffmann
– telefon 724 101 392 nebo 251 091
211, email: hoffmann@campamen-
to99.cz

Z historického kalendáře

1. května 1965 Zemřel Otakar Per-
told, český orientalista a etnograf, ná-
boženský badatel, profesor srovnávací
vědy náboženství na FF UK (nar. 21. 3.
1884).
3. května 1990 Federální shromáždě-
ní schválilo zákon, jímž se Katolická
teologická fakulta znovu začlenila do
UK.

13. května 1990 Do České a Slovenské
federativní republiky přijela nositelka
Nobelovy ceny za mír řeholnice Matka
Tereza z Kalkaty.
20. května 1995 Papež Jan Pavel II.
zahájil návštěvu v ČR u příležitosti sva-
tořečení blahoslaveného Jana Sarkan-
dra a blahoslavené Zdislavy (trvala do
22. 5.).
23. května 1600 Položen základní ká-
men k výstavbě kláštera s kostelem
Panny Marie Andělské v Praze na Po-
hořelci.
24. května 1790 Zemřel Gelasius Dob-
ner, katolický kněz – piarista, osvícen-
ský historik, rektor piaristické koleje
v Panské ulici v Praze (nar. 30. 5.
1719).
28. května 1995 Kardinál Miloslav
Vlk byl mimořádným papežským legá-
tem na celonárodní pouti ke sv. Zdisla-
vě v Jablonném v Podještědí.
28. května 1990 Do ČSFR přišly Misi-
onářky Lásky – sestry Matky Terezy.
29. května 1785 Císař Josef II. zrušil
klášter paulánů u sv. Salvátora v Praze
na Starém Městě.
30. května 1995 Ve Vatikánu uveřejně-
na 12. encyklika papeže Jana Pavla II.
“Ut unum sint„, která pojednává o eku-
menismu.

Úmysly apoštolátu
modlitby na květen 2005

Úmysl všeobecný
Za pronásledované pro víru a spra-
vedlnost, aby pocítili radost z moci
a síly Ducha Svatého.

Úmysl misijní
Za papežské misijní dílo šíření evan-
gelia, aby pomohlo Božímu lidu
k poznání, že má mít aktivní účast
v misijním poslání.

Úmysl národní
Za všechny, kdo prožívají bolest
a utrpení, aby na přímluvu Panny
Marie nacházeli sílu a naději.


