
79. výročí posvěcení katedrály
sv. Víta, Václava a Vojtěcha
Každoročně 12. května slaví pražská arcidiecéze výročí po-
svěcení své katedrály – svého středu a srdce. Letos den slav-
nosti připadá na pondělí, mši svatou bude v 18 hodin celebro-
vat P. prof. ThDr. Jan Matějka. (pokrčování na str. 2)

Slavnost Těla a krve Páně
Je to už čtvrtý rok, co bylo v pražské katedrále navázáno na
dřívější tradici eucharistického průvodu, jímž věřící o slav-
nosti Těla a krve Páně nejen uctívají a slaví Krista, který se
pro člověka stal pokrmem a nápojem, ale také se svou vírou –
právě prostřednictvím slavnostního průvodu – vystupují na
veřejnost. (pokrčování na str. 2)

Letnice a biřmování
V neděli 11. května slaví církev seslání Ducha svatého, více
o slavnostní mši spojené s biřmováním, kterou bude celeb-
rovat pan kardinál, ale také o dalších termínech, v nichž bu-
dou naši biskupové udělovat svátost biřmování, se dozvíte
na str. 2.

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

ZPRAVODAJ
pražské arcidiecéze č. 5, květen 2008

Měsíc květen bývá nazýván měsícem mariánským. Májové
pobožnosti probíhají v nějaké podobě snad ve všech koste-
lích a kaplích, ba i tam, kde se mimo květen pravidelné bo-
hoslužby neslaví. Čím nás k sobě Maria tak přitahuje?

Někdy zpíváme Žalm 45 s odpovědí „Celá krásná jsi,
Maria, poskvrny není na tobě“. Můžeme opravdu říci, že
Maria byla či je krásná? Je to právě nebo také její krása,
která nás k ní přivádí blíž? V její době nebyla známa foto-
grafie, dokonce ani nemáme zachován žádný její dobový
obraz. Musíme se tedy spokojit „obrazem Mariiným“, jak
jej ztvárňuje Boží slovo. V Písmu svatém máme několik
míst, která mluví přímo o Marii, a mnoho úryvků, které
bývají dávány do souvislosti s ní. Její podobu však z nich
přímo nevyčteme. Všimněme si, že Maria bývá nejčastěji
zobrazována jako postava z biblické události nebo alespoň
se svým dítětem Ježíšem. I v dílech největších mistrů goti-
ky, renesance či baroka bývá její tvář krásná. Tato krása má
mnoho podob podle dobových měřítek a představ jednotlivých umělců. Domnívám se, že tato proměnná podoba vnější krásy
v sobě nese hlubší poselství.

Jaká vlastně byla ta dívka, kterou si Bůh vyvolil za matku svého Syna? Čím se mu tak zalíbila, že ji anděl Gabriel nazývá
„milostiplnou“? Otevřená a vstřícná k Bohu, jak dosvědčuje její odpověB andělovi – „Jsem služebnice Pána“. Podobná dívce,
ke které promlouvá milý ve Velepísni: „Krásná jsi, moje přítelkyně.“ Krásná, protože odráží ve své prosté nevinnosti krásu
Boží. Žádný kaz, žádná nepatřičnost, žádná vina nehyzdí zrcadlení Krásy nejvyšší v dívce Marii. V listě Římanům čteme:
„Kdo žijí jen ze svých sil, nemohou se líbit Bohu“ (Řím 8,8). Mariina důvěra, její ochota jednat podle Boha, ne jen ze sebe,
byla vlastně náznakem či předobrazem Kristova dokonalého sjednocení s Otcem. O Kristu, jejím Synu, Bůh prohlašuje: „Toto
je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení.“ Maria si osvojila tentýž postoj oddané poslušnosti, proto se i ona mohla líbit
Bohu. A co je krásné v Božích očích, je krásné opravdu…

Prosme Pannu Marii, aI je nám zvlášI v měsíci květnu průvodkyní při našem hledání a objevování krásy. AI nezůstaneme
jen u vnější krásy a dokonalosti tváře a těla, ale ptáme se po kráse vnitřní. A kéž jsme jako ona krásní pro Boha i my, aI v nás
má zalíbení. P. Adrian Pavel Zemek O.Praem., převor strahovského kláštera

Panu kardinálovi k narozeninám
Arcibiskup pražský kardinál Miloslav Vlk slaví 

17. května své narozeniny. Spolu s ním děkujeme za
dar 76 let života a za Boží požehnání, které ho v nich
provázelo, a jménem redakce – i, jak věříme, jménem

čtenářů Zpravodaje – přejeme a vyprošujeme otci
kardinálovi, aby Boží Duch udržoval jeho srdce stále

mladé a ve všech situacích je naplňoval radostí, 
vděčností, pokojem a láskou!

Celá jsi krásná, Maria!



Ze života arcidiecéze

79. výročí posvěcení katedrály sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha
(pokračování ze str. 1)
V rámci programu k roku sv. Václava oslavíme výročí posvě-
cení katedrály také poutní mší svatou, která se bude konat
v katedrále v sobotu 10. května 2008 v 10:00. K účasti na bo-
hoslužbě jste všichni srdečně zváni.
Pro rozšíření vědomostí:
� „Juda, jeho bratři a celé shromáždění Izraele se usnesli, že
každoročně … budou … veselím a díkůvzdáním slavit posvě-
cení oltáře.“ (1 Mak 4,59)
� „Podněty ke svátečnímu výročnímu slavení posvěcení
(konsekrace) kostela pocházejí jistě mj. z 1 Mak 4,59 a z po-
hanského zvyku, podle něhož bylo běžné slavit svátek ,zroze-
ní kostela‘ (,natale templi‘). Nejstarším svědectvím posvěce-
ní křesIanského kostela je zpráva církevního historika a bis-
kupa Eusebia z Cesareje, který roku 314 posvětil biskupský
kostel v Tyru sloužením eucharistické bohoslužby a kázáním.
To, že se jako svátek slavil také výroční den posvěcení koste-
la, máme doloženo pro Jeruzalém kolem roku 400. Takováto
,posvícení‘, svátky posvěcení kostelů, měla zprvu jen lokální
význam. Dodnes platné výjimky tvoří slavnosti posvěcení
římských bazilik … Ty slaví celá církev. Zvláštní význam pro
každou diecézi má svátek posvěcení její katedrály, který se ve
všech farnostech diecéze slaví jako vlastní svátek diecéze
(v katedrále samé se slaví jako slavnost).“ (A. Adam: Liturgi-
ka, Vyšehrad 2001; s. 386)
� „Řecké slovo kathedra označovalo v řecké antice jednak se-
dadlo soudce, učitele a představeného, jednak i židli, která se
při antické pohřební hostině nechávala volná pro určitého
mrtvého. Tento výraz byl přejat do křesIanské bohoslužby pro
sedadlo biskupovo (biskupský trůn). Z něho vedl biskup boho-
službu a pronášel homilii. Již od 6. století se podle biskupské
katedry začaly nazývat biskupské kostely rovněž katedrálami.
… Katedrála arcibiskupova se nazývá rovněž metropolitním
kostelem.“ (A. Adam: Liturgika, Vyšehrad 2001; s. 409) kh

Letnice a biřmování
Nastal den letnic a všichni byli společně pohromadě. Najed-
nou se ozval z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr,
a naplnil celý dům, kde se zdržovali. (Skutky 2,1–2)

… naplnil … celý dům … kde se zdržovali! V neděli 11.
května, padesát dní po Zmrtvýchvstání, slaví církev seslání
Ducha svatého, toho, který ji oživuje, jako krev proudící žila-
mi oživuje celé tělo. Úryvek ze Skutků apoštolů upozorňuje
mimo jiné na tři důležité skutečnosti: „naplnění“ – církev je
povolána k naplnění Duchem svatým, církev jako celek a záro-
veň každý, kdo do ní patří, každý, kdo o Ducha stojí. Dům
církve i dům každého z nás (nejen ve smyslu doslovném, ale
především ve smyslu „dům, chrám naší bytosti“) potřebuje být
naplněn, tedy „celý dům“ má být plný svatého Ducha, … pro-
tože k čemu je prázdný dům? O tom hovoří i nenápadná, ale
velmi důležitá věta: „kde se zdržovali“. Obdrželi by apoštolo-
vé Ducha, kdyby každý z nich byl jinde, v jiném domě, kdyby
se nezdržovali spolu? Obdrží dnešní církev, tedy my, křesIané
3. tisíciletí, Ducha svatého, když se nebudeme „zdržovat spo-
lu“? Pro jaký dům žádáme naplnění, ne-li pro náš dům, pro na-
ši všeobecnou církev, v níž se zdržujeme pohromadě?

Svátost biřmování pokřtěné dokonaleji spojuje s církví
a obdařuje zvláštní silou Ducha svatého. Biřmování – stejně
jako křest, jehož je dovršením – vtiskuje do duše nezrušitelné
duchovní znamení, „znak“, ten pak je znamením toho, že Je-
žíš Kristus vtiskl křesIanovi pečeI svého Ducha a přitom ho
oděl mocí shůry, aby byl jeho svědkem (srov. Katechismus
katolické církve, čl. 1285, 1304).

Mši sv. spojenou s udílením svátosti biřmování bude v den
letnic, 11. 5. 2008, v 9:30 v katedrále sv. Víta, Václava a Voj-
těcha celebrovat pan kardinál. Jste srdečně zváni k účasti na
slavení, k podpoře těch, kdo budou svátost přijímat, a ke spo-
lečné prosbě o Ducha svatého pro celou církev. kh

Naši biskupové budou v průběhu května
a června udílet svátost biřmování takto:
kardinál Miloslav Vlk: 
4. 5. (11:00) kostel sv. Tomáše, Praha-Malá Strana (anglicky)
11. 5. (9:30)  katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, 

Praha-Hradčany
Mons. Karel Herbst: 
4. 5. (9:30) kostel sv. Gotharda, Český Brod
17. 5. (16:00) kostel sv. Jakuba Staršího, Praha-Petrovice
18. 5. (10:30) kostel sv. Terezie, Praha-Kobylisy
1. 6. (9:30) kostel sv. Tomáše, Praha-Malá Strana
8. 6. (9:30) kostel sv. Mikuláše, Benešov
14. 6. (18:00) kostel sv. Jakuba Staršího, Praha-Stodůlky
15. 6. (10:00) kostel sv. Bartoloměje, Kolín
29. 6. (8:00) kostel sv. Aloise, Uhlířské Janovice
Mons. Václav Malý:
20. 4. (9:30) kostel sv. Václava, Praha-Smíchov
18. 5. (9:00) kostel Nejsvětější Trojice, Dobříš
24. 5. (11:00) kostela sv. Josefa, Praha-Malá Strana (franc.)
1. 6. (9:00) kostel sv. Markéty, Praha-Břevnov
8. 6. (10:00) kostel Stětí sv. Jana Křtitele, Praha-Hostivař
21. 6. (9:30) kostel Nanebevzetí P. Marie a sv. Václava, Kra-

lupy nad Vltavou.

Slavnost Těla a krve Páně
(pokračování ze str. 1)
Tajemství, které je jindy „skryto“ v přítmí kostelů, v tomto
dni vychází do ulic – pro jedny je tento průvod jedinečným
zážitkem, doprovázením Pána, „procházkou“ s drahým příte-
lem, pro druhé zvláštností, turistickou atrakcí, pro jiné pohor-
šením, … pro všechny však je příležitostí k setkání: s Kris-
tem, s církví (radostnou, vítěznou, chválící), s lidmi. A tako-
vé příležitosti je škoda nevyužít, nikdo nevíme, co právě nám
a právě letos chce dát!

Proto jsou všichni kněží celé arcidiecéze spolu se svými
farníky zváni, aby před zvláštním slavením v jednotlivých
farnostech dali přednost účasti na společné diecézní oslavě
Těla a krve Páně.

Bohoslužba v den slavnosti 22. května začíná v katedrále
sv. Víta, Václava a Vojtěcha v 17 hodin. Po skončení mše sv.
celebrované kardinálem Miloslavem Vlkem a po prvním ado-
račním zastavení vyjde bohoslužebný průvod ven z katedrály
Zlatou branou a přes všechna tři hradní nádvoří zamíří po
Hradčanském náměstí k fortně kláštera sester karmelitek, kde
bude druhé ze čtyř zastavení. Dále se průvod přesune k oltáři
u brány do hradčanské Lorety spravované bratry kapucíny.
Čtvrté zastavení a zakončení průvodu včetně Te Deum bude
v chrámu kláštera bratří premonstrátů na Strahově.
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Slavnost Těla a krve Páně (dříve nazývaná „Božího těla“)
se v katolické církvi slaví ve čtvrtek po slavnosti Nejsvětější
Trojice. Svátek zavedl v roce 1264 papež Urban IV. Roku 1314
byl potvrzen Klementem V. Zvyk putovat v procesí s Nejsvětěj-
ší svátostí se v celé církvi rozšířil od 15. století. V Praze se po-
prvé konalo procesí Božího těla v roce 1355. kh

Arcibiskupství otevírá své brány veřejnosti
… a s malým předstihem zve na první z pravidelných sobot-
ních koncertů vážné hudby v reprezentačních prostorách pa-
láce na Hradčanech. Počínaje 7. červnem každou první so-
botu v měsíci (čas bude upřesněn v červnovém Zpravodaji)
budou mít návštěvníci jedinečnou příležitost ponořit se do at-
mosféry doby baroka a klasicismu.

Koncerty v Arcibiskupském paláci jsou naprostou novin-
kou. Dosud byl palác veřejnosti téměř uzavřen. Na běžného
kolemjdoucího či příležitostného návštěvníka Prahy, který se
vydal na Pražský hrad, mohl palác pražských arcibiskupů pů-
sobit trochu jako tajemný zámek. Jedním z mála způsobů, jak
mohla dosud veřejnost nahlédnout do jeho reprezentačních
interiérů, bylo zhlédnout mnoha Oskary ověnčený Formanův
film Amadeus, jehož některé sekvence byly v sálech tohoto
pozdně barokního paláce natočeny.

Právě Mozart se stává tím, kdo má symbolicky otevřít
dveře veřejnosti do atraktivních a historicky i umělecky vel-
mi cenných prostor Arcibiskupského paláce. K Mozartovi se
připojují jemu blízcí autoři: J. S. Bach, Josef Haydn, Leopold
Mozart, ale i Josef Mysliveček, kterého Mozart sám považo-
val za svého učitele.

Po každém z koncertů bude také možné projít některé his-
torické sály Arcibiskupského paláce a prohlédnout si jeho
krásu. V rámci koncertů chce také arcibiskupství představit
palác spolu s aktivitami, které se v něm odehrávají. Součástí
bude tedy nejen výklad historie, ale pro ty, kdo o to budou mít
zájem, také seznámení se s dnešní činností pražského arcibi-
skupství. Aleš Pištora

Pou3 za duchovní povolání
Letos už posedmé se na Svaté Hoře koná pouI za duchovní
povolání. Prvotním impulsem byl pastýřský list kardinála
Miloslava Vlka z roku 2001, tuším, že to bylo u příležitosti
10. výročí jeho jmenování pražským arcibiskupem. Tehdy
mluvil o nutnosti modlitby za nová duchovní povolání a do-
poručil diecezánům, aby konali na tento úmysl poutě, napří-
klad do Staré Boleslavi nebo na Svatou Horu. Jako správce
Svaté Hory jsem tehdy zajásal a požádal, aby se konala na
Svaté Hoře někdy kolem 4. neděle velikonoční, kdy je týden
modliteb za duchovní povolání, pouI. První rok byla velká zi-
ma a pršelo, a tak jsme pro další roky tuto pouI posunuli na
první sobotu v květnu.

V letošním roce jsme program poněkud zjednodušili podle
ohlasu z minulých let. Začíná v 8:30 kající pobožností, kterou
povede pan biskup Herbst. Mše svatá bude na náměstí
v 11:00 a hlavním celebrantem bude kardinál Miloslav Vlk.
Po obědě pokračuje program besedou v bazilice a pouI za-
končí v 15:00 májová pobožnost. Více podrobností se může-
te dovědět na plakátku, který jistě bude vyvěšen ve vašem
kostele nebo na internetových stánkách Svaté Hory www.
svata-hora.cz či Arcibiskupství pražského www.apha.cz 
Těšíme se na vás! P. Stanislav Přibyl CSsR, farář

ActIv8 znamená povzbudit
V souvislosti s letošní oslavou Světového dne mládeže v aus-
tralském Sydney se uskuteční na moravském Velehradě ve
dnech 18.–20. července 2008 setkání českých a slovenských
křesIanů pod názvem ActIv8 (čti ektivejt).

Jsou tomu již tři roky, co papež Benedikt XVI. pozval mlá-
dež celého světa do australského Sydney. Pro mnohé byla tato
cesta k protinožcům snem, pro jiné výzvou, kterou je třeba
brát vážně. Více než dvěma stům mladých Čechů se jejich sen
podařilo uskutečnit a ve dnech 15.–20. července 2008 se zú-
častní oslavy Světového dne mládeže přímo v Austrálii. A co
ti, kteří se na tak dalekou cestu vypravit nemohou? Pro ně při-
pravila Sekce pro mládež ČBK a Sekcia pre mládež KBS me-
zinárodní setkání ActIv8 na moravském poutním místě Vele-
hrad, a to ve dnech 18.–20. července 2008.

Co znamená to zvláštní slovo ActIv8? Jedná se o zkratku,
odkaz na biblický verš Sk 1,8: „Dostanete sílu Ducha svaté-
ho, který na vás sestoupí, a budete mi svědky.“ Právě tento
úryvek zvolil papež Benedikt XVI. jako motto letošního Svě-
tového dne mládeže. Zároveň pak anglické slovo activate
znamená pohnout, spustit, podnítit – tedy výzvu a zároveň
povzbuzení pro mladé k aktivitě.

Pro očekávaných deset tisíc účastníků je připraven bohatý
program, u kterého se jistě nebude nikdo nudit. Organizátoři
slibují pestrou nabídku workshopů, seminářů, sportovního
vyžití, koncertů, možnost vzájemného česko-slovenského
poznávání se. Nejdůležitější součástí celého víkendu je však
setkání s živým Kristem při modlitbě, ve svátosti smíření, při
nočním bdění, při slavení mše svaté. Prostřednictvím techni-
ky TV Noe bude Velehrad propojen s australským Sydney.
Mladí se tak přidají k více než půl milionu svých vrstevníků,
účastnících se v Austrálii mše svaté slavené Svatým otcem.

I když velehradské setkání bude v mnohém jiné než loňské
Celostátní setkání mládeže v Táboře-Klokotech (spát se bude
ve vlastních stanech, pro každého je zajištěno jedno teplé jídlo
denně), přesto budou mít tato dvě setkání jeden spojující
prvek, jímž je benefiční koncert. Výtěžek z tohoto koncertu,
na němž vystoupí skupiny Tretí deň ze Slovenska a SonicFlo-
od z USA, bude použit na podporu charitativních projektů na
Zakarpatské Ukrajině, které vede misionář P. Peter Krenický.

Celá připravovaná akce je finančně velmi náročná. Účast-
nický příspěvek ve výši 150 Kč nepokryje všechny náklady
setkání. Proto se organizátoři rozhodli i letos poprosit o po-
moc širokou veřejnost a vyhlásili celostátní sbírku s názvem
Mozaika 2008. Každý může přispět zakoupením kartičky
mozaiky v ceně 50 Kč a nebo zaslat peníze na účet u ČSOB,
a.s., č.ú.: 219759054/0300. Více informací o této sbírce zís-
káte na internetové adrese www.mozaika2008.cz.

Zbývá jen dodat, že nad setkáním ActIv8 převzali záštitu
evropský komisař pro vzdělání a kulturu Ján Fige[, hejtman
Zlínského kraje Libor Lukáš a předsedové Slovenské a Čes-
ké biskupské konference Mons. František Tondra a Mons.
Jan Graubner.

Více informací o mezinárodním setkání mládeže ActIv8
naleznete na internetových stránkách www.activ8.signaly.cz

Radek Šoustal, tiskový tým ActIv8

Omluva
V minulém čísle Zpravodaje byla v textech převzatých z Act Curiae uve-
řejněna chyba. Setkání mládeže na Velehradě ActIv8 se nekoná, jak bylo
nesprávně uvedeno, v srpnu, ale v termínu 18.–20. července 2008. Za
případné komplikace způsobené touto chybou se upřímně omlouváme!



4

„Internetová televize“ na Svaté Hoře
Webové stránky poutního místa Svatá Hora http://www.
svata-hora.cz nově nabízejí možnost obrazového a zvuko-
vého přenosu ze svatohorské baziliky. Tuto „internetovou te-
levizi“ lze spustit kliknutím na odkaz „Internetová televize“
v levém pruhu odkazů na uvedených stránkách.

Obraz z presbytáře je přenášen nepřetržitě (při nedostateč-
ném osvětlení černobíle), zvuk pouze tehdy, když je zapnuto
ozvučení kostela, tedy při bohoslužbách. Zpoždění zvuku
oproti skutečnosti, způsobené ukládáním obrazu i zvuku do pa-
měti pro případ výpadku internetového spojení, je cca 5 vteřin.

„Internetová televize“ byla instalována především kvůli li-
dem nemocným a vzdáleným, aby mohli být alespoň takto se
Svatou Horou spojeni, zvláště pak při slavení bohoslužeb.

Prosíme o zasílání jakýchkoli připomínek ohledně „inter-
netové televize“ na e-mailovou adresu basilica@svata-hora.
cz. Pomůžete nám tímto vylepšit přenos zvuku a obrazu ze
svatohorské baziliky. Za vaše podněty děkujeme.

P. Mgr. Stanislav Přibyl CSsR, farář

Jabok – VOŠ sociálně pedagogická a teologická
� Představte nám Jabok – Vyšší odbornou školu sociálně
pedagogickou a teologickou. Proč by si studenti měli vybrat
právě vaši školu? Čím je specifická?
Jabok patří mezi nejstarší vyšší odborné školy u nás. Již od
září 1993 připravuje budoucí sociální a pastorační pracovníky
na jejich práci v různých státních, neziskových i církevních
organizacích. Jeho zřizovatelem je česká provincie Salesiánů
Dona Boska. Na základě těsné spolupráce s Evangelickou teo-
logickou fakultou Univerzity Karlovy může většina studentek
a studentů Jaboku dosáhnout vysokoškolského vzdělání na
bakalářské úrovni.
� Jaké aktivity doplňující či zpestřující výuku škola nabízí?
Jabok poskytuje studentům prostor pro mnoho činností mimo
výuku – sportovní a kulturní akce, programy v klubu a v ča-
jovně, prázdninové akce, bohoslužby v kapli atd. Jabok chce
vytvářet podmínky k tomu, aby všichni studenti i pracovníci
mohli usilovat o všestranný rozvoj svých duševních, duchov-
ních i morálních kvalit. Snaží se být prostředím, kde se člo-
věk může cítit doma, a zároveň školou náročnou po stránce
intelektuální i po stránce výchovy k obětavosti, nezištné služ-
bě, přátelství a solidaritě. Škola má také vlastní domov mlá-
deže se 40 místy.
� Musí mít student zajímající se o studium na vaší škole ně-
jaké zvláštní předpoklady (například být křes5an, věřící)?
V čem spočívají přijímací zkoušky?
Jabok je sice církevní školou, příslušnost k některé církvi však
podmínkou přijetí není. Uchazeč musí pouze souhlasit s křes-
Ianským zaměřením školy a s vyučovanými předměty. Přijí-
mací zkoušky spočívají v písemných testech (psychologické
testy, český jazyk, cizí jazyk, všeobecný přehled) a v pohovo-
ru, při němž se zkoumá motivace, všeobecný přehled, zkuše-
nosti v sociální práci a názorové zakotvení uchazeče.

� Jak u vás probíhá výuka náboženství? Je závazná pro
všechny? Nabízí škola nějaké další duchovní podněty a ak-
tivity? Jak je tato nabídka studenty přijímána a využívána?
V rámci studia Jaboku jsou studenti postupně uváděni do zá-
kladních teologických disciplín: biblistiky, teologické etiky,
systematické a praktické teologie. Tato výuka je povinná pro
všechny, kromě toho se mohou zájemci ještě hlásit do různých
výběrových předmětů s teologickými tématy. Škola má i své-
ho kaplana, který připravuje bohoslužebný program pro věřící
křesIany, ale je také k dispozici všem pracovníkům a studen-
tům při zvládání náročných studijních i životních situací.
� Podílí se Jabok nějakým způsobem na životě církve, je za-
pojen do dění ve farnosti, do níž náleží? Vnímá působení va-
ší školy i širší okolí než jen vaši studenti a jejich rodiny?
Jabok je součástí české salesiánské provincie, a proto spolu-
pracuje především se salesiánskými výchovnými zařízeními
po celé republice. Studenti Jaboku chodí na praxe do různých
zařízení Charity, Diakonie a dalších církevních sociálních in-
stitucí. Jako vzdělávací instituce terciárního charakteru rozví-
jí Jabok spolupráci také s dalšími církevními školami a s teo-
logickými fakultami.
� Jaké jsou největší starosti a radosti ředitele?
Úkolem ředitele je zajistit, aby Jabok nabízel nejen kvalitní
vzdělání v sociální i teologické oblasti, ale aby byl pro mladé
lidi také zdravým a podnětným prostředím, v němž se mohou
formovat jejich názory, hodnotové stupnice i duchovní život.
To vše je možné jen díky skvělému týmu spolupracovníků –
učitelů a dalších zaměstnanců školy i členů malé salesiánské
komunity, která bydlí přímo v budově školy.

Za rozhovor děkujeme panu řediteli
Mgr. Michaelu Martinkovi, Th.D. (kh)

Kontakt: Salmovská 8, 120 00 Praha 2, tel.: 224 919 498, 
fax: 296 216 505, e-mail: jabok@jabok.cz; www.jabok.cuni.cz

Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního
řádu maltézských rytířů
� Představte nám VOŠZ SŘMR. Proč by si studenti měli
vybrat právě vaši školu? Čím je specifická?
Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního řádu maltéz-
ských rytířů vznikla v roce 1996. U zrodu stála bývalá ředitel-
ka Mgr. Eliška Hranáčová, která zahájila spolupráci s naším
zřizovatelem, Suverénním řádem maltézských rytířů – Čes-
kým velkopřevorstvím. VOŠZ SŘMR je školou fakultní. Síd-
lí v Ječné ulici na Praze 2. Majitelem budovy je Česká provin-
cie Kongregace Dcer Božské Lásky. Na vyšší odborné škole
zdravotnické lze studovat obor Diplomovaná všeobecná sest-
ra. Kapacita školy je 255 studentů. Studium v denní formě je
v současnosti tříapůlleté. Ti, co přijdou k přijímacím zkouš-
kám a začnou v září studovat, budou mít studium tříleté. Po-
kud hledáte zajímavé zaměstnání, které má smysl, nebudete
zklamáni. Diplomovaná všeobecná sestra má titul DIS (diplo-
movaný specialista) a má široké uplatnění v nemocnicích,
v zařízeních sociální péče nebo v ambulancích. Naše absol-
ventky působí v mnoha státech Evropy, v Americe, Austrá-
lii,… Někdy přicházejí žadatelé o studium až po přijímacích
zkouškách na VŠ. I to je možné. V současnosti můžeme uspo-
kojit většinu uchazečů o studium. Obor Diplomovaná vše-
obecná sestra je vhodný jak pro dívky, tak pro chlapce, absol-
venty SOŠ i gymnázií.

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

Církevní školy pražské arcidiecéze
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Bohoslužby v rozhlase 
Katolické mše v květnu 2008 přenáší Český rozhlas 2 Praha vždy v 9:00 takto:

4. 5. 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ: bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Svatá Hora u Příbrami (P. Stanislav Přibyl CSsR)
18. 5. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE: kostel sv. Jana Nepomuckého, Plzeň (Mons. František Radkovský)

Bohoslužby v televizi NOE
4. 5. 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (10:15): Svatý Hostýn – pouI Radia Proglas a TV Noe (Mons. Josef Kajnek)

11. 5. SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO (10:30): kostel sv. Václava, Ostrava (P. Martin Šmíd)
18. 5. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE (10:30): kostel sv. Václava, Ostrava (P. Richard Wojciechowski MIC)
22. 5. SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ (19:00): Lateránská bazilika, Řím – přímý přenos mše svaté a procesí o slavnosti

Těla a krve Páně (Benedikt XVI.)
25. 5. 8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (10:00): kostel sv. Jakuba, Trnava – mše sv. ve slovenštině

� Jaké aktivity doplňující či zpestřující výuku škola nabízí?
Velkou oblibu mají volitelné předměty – ošetřovatelství v in-
tenzivní péči, křesIanská etika a znakový jazyk. Škola nabízí
zájmové kroužky: anglický, německý, španělský jazyk, výt-
varnou výchovu, sborový zpěv. Pravidelná účast na sportov-
ních akcích je samozřejmostí. Zajímavá je pro studenty spo-
lupráce se školou ze SRN.
� Musí mít student zajímající se o studium na vaší škole
nějaké zvláštní předpoklady (například být křes5an, věřící)?
V čem spočívají přijímací zkoušky?
Přijímací zkouška spočívá letos v písemném testu z biologie
člověka. Zda jsou studenti věřící, nezjišIujeme, ani dar víry
nepožadujeme. Na čem jednoznačně trváme, je náboženská
tolerance, ochota ke spolupráci a účasti na duchovním životě
školy podle vlastního uvážení. Zvláštním předpokladem mů-
že být odvaha a chuI pomáhat druhým lidem.
� Jak u vás probíhá výuka náboženství? Je závazná pro
všechny? Nabízí škola nějaké další duchovní podněty a ak-
tivity? Jak je tato nabídka studenty přijímána a využívána?
Výuka náboženství na vyšší odborné škole zdravotnické není
povinná. Studenti mají možnost dobrovolně se přihlásit do záj-
mového útvaru náboženství. Jako volitelný předmět nabízíme
výuku křesIanské etiky, kterou velmi úspěšně zajišIuje Mgr.
Petr Váňa. Nabídka sborového zpěvu je studenty a zejména
studentkami žádanou aktivitou. Pod vedením Mgr. Víta Ná-
městka mohou vystoupení školního sboru zkrášlit různé slav-
nostní akce i školní bohoslužbu. Duchovní život studentů může
být posilován účastí na mši svaté, která se koná ve školní kapli
obvykle jedenkrát týdně a dále pak při slavnostních příležitos-
tech – např. při zahájení a zakončení školního roku aj. Věřícím
jsou nabízeny i další aktivity – např. setkání křesIanské mláde-
že, přednášky s duchovní tematikou, teologické semináře,…

� Podílí se VOŠZ SŘMR nějakým způsobem na životě
církve, je zapojena do dění ve farnosti, do níž náleží? Vnímá
působení vaší školy i širší okolí než jen vaši studenti a jejich
rodiny?
Řada našich studentek věnuje svůj volný čas lidem starým,
nemocným, opuštěným, drogově závislým aj. Činí tak v rám-
ci farností, ve kterých pracují, v rámci Charity, Diakonie,
Armády spásy, YWCA aj. Škola je dlouhodobě zapojena do
projektu Adopce na dálku, do charitativní akce „Tříkrálová
sbírka“, do projektu primární prevence sociálně patologic-
kých jevů KřesIanské pedagogicko-psychologické poradny.
Při různých akcích probíhá spolupráce s Maltézskou pomocí.
Někteří studenti se stali členy Maltézské pomoci.
� Jaké jsou největší starosti a radosti ředitelky?
Moje starosti jsou velmi běžné a všední, jak je život přináší.
Aby byl dostatek peněz, aby bylo uklizeno, aby každý človí-
ček byl v pravý čas na pravém místě. Naštěstí mám vynikají-
cí kolegyně a kolegy a společnými silami zvládáme soužití
i provoz v Ječné.

Co mě doopravdy trápí, jsou nemoci, se kterými se potý-
kají jak naši zaměstnanci, tak i někteří studenti a studentky.
Budu ráda, když se k nám někdo připojí i na dálku v modlit-
bě za nemocné v Ječné. Děkuji. Mojí největší radostí je plná
škola spokojených studentů a učitelů. Nemyslím tím spokoje-
ných se vším, ale lidí, kteří umějí být poctiví k práci, mít ve
svém srdci radost a pokoj. Takových máme, díky Bohu, plnou
školu. Možnost vzdělávat na církevních školách je velkým
darem a moc si ho vážíme.

Za rozhovor děkujeme paní ředitelce
Mgr. Marii Hotmarové. (kh)

Kontakt: Ječná 33, 120 00 Praha 2, tel.: 224 942 177, 224 941 578,
e-mail: skolajecna@volny.cz; www.skolajecna.unas.cz/vzs.php

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

30. 4. – 3. 5. 8:00 – 18:00 sv. Benedikta (Karmel, Hradčanské nám.) Hradčany
5. 5. – 8. 5. 7:00 – 18:00 sv. Terezie od Dítěte Ježíše (Kobyliské nám.) Kobylisy

9. 5. – 12. 5. 8:00 – 18:00 Neposkvrněného početí Panny Marie (Ke Strašnické) Strašnice
12. 5. – 15. 5. 7:30 – 17:45 sv. Josefa (nám. Republiky) Nové Město

16. 5. 7:00 – 12:00
17. 5. 8:00 – 12:00 sv. Václava (Štefánikova) Smíchov
19. 5. 7:00 – 12:00

20. 5. – 23. 5. 10:00 – 17:00 sv. Bartoloměje (Prelátská) Kyje
26. 5. – 29. 5. 8:00 – 17:30 Nanebevzetí Panny Marie (K dolům) Modřany

30. 5. – 2. 6. 8:00 – 16:00 Narození Panny Marie (Baarova) Michle
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Z biskupských diářů
Tato rubrika zahrnuje především ty aktivity

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

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

Z diáře pana kardinála
1. 5. 18:00 Praha-Hradčany, katedrála –

mše sv., slavnost Nanebevstoupení Páně
3. 5. 9:00 Svatá Hora – mše sv., pouI za

povolání
4. 5. 11:00 Praha-Malá Strana, kostel sv.

Tomáše – mše sv., biřmování (anglicky)
7. 5. 18:00 Praha-Nové Město, Emauzy –

kolokvium České křesIanské akademie
10. 5. 10:00 Praha-Hradčany, katedrála –

mše sv., pouI svatováclavských far-
ností, výročí posvěcení

11. 5. 9:30 Praha-Hradčany, katedrála –
mše sv., slavnost Seslání Ducha sv.,
biřmování

13. 5. 11:00 Praha-Hradčany, kaple AP –
mše sv. s účastníky štafety Praha –
Orvieto

18. 5. 11:00 Dublovice, kostel Nejsvětější
Trojice – mše sv., 780 let obce

19. 5. 15:30 Praha-Dejvice, KTF UK – sym-
pozium k osmdesátinám děkana KTF,
prof. Armbrustera

20. 5. 9:00 Neveklov, kostel sv. Havla –
mše sv. a konference vikariátu Benešov

22. 5. 17:00 Praha-Hradčany, katedrála –
mše sv., slavnost Těla a krve Páně, eu-
charistický průvod

23. 5. 15:30 Praha-Břevnov, kostel sv. Mar-
kéty – mše sv., Te Deum KTF UK

31. 5. 10:00 Plzeň, katedrála – mše sv.
+ přednáška o Božím slově, Dny víry

Z diáře biskupa Malého

3. 5. Svatá Hora – pouI za řeholní a kněž-
ská povolání

6. 5. 9:30 Černouček, vikariátní konference
11. 5. 11:00 Stará Boleslav – mše sv.
11. 5. 17:00 Praha-Hradčany, katedrála –

nešpory
12. 5. 18:00 Praha-Hradčany, katedrála –

mše sv.
13. 5. 13:00 České Budějovice – přednáška

na gymnáziu
16:00 České Budějovice – ČKA,
přednáška

18. 5. 9:00 Dobříš, kostel Nejsvětější Tro-
jice – biřmování

20. 5. Praha-Vinohrady, Arcibiskupské gym-
názium – účast v maturitní komisi

21. 5. Praha-Hostivař, KřesIanské gymnázi-
um – účast v maturitní komisi

23. 5. 11:00 Praha-Vinohrady, kostel sv.
Ludmily – mše sv.
Arcibiskupské gymnázium – předání
diplomů

25. 5. 11:00 Praha-Malá Strana, kostel sv.
Josefa – biřmování ve fr. komunitě
17:00 Praha-Hradčany, katedrála –
nešpory

27. 5. Nymburk – vizitace
28. 5. Praha-Nové Město, Církevní střední

zdravotnická škola Jana Pavla II. –
účast v maturitní komisi

30. 5. 18:00 Praha-Vinohrady, kostel
Nejsvětějšího Srdce Páně – biřmování

31. 5. 10:00 Tetín – mše sv., pouI rodin

Z diáře biskupa Herbsta

1. 5. 11:00 Praha-Chvaly, kostel sv. Lud-
mily – mše sv.

3. 5. 8:30 Příbram-Svatá Hora – kající po-
božnost v rámci 7. arcidiecézní poutě
za duchovní povolání
11:00 mše sv. tamtéž

4. 5. 9:30 Český Brod, kostel sv. Gothar-
da – mše sv. s biřmováním,
18:00 Zvoleněves– mše sv.

14. 5. 9:00 Smečno – mše sv.
15. 5. 18:00 Mladá Boleslav – mše sv.,

přednáška
16. 5. 18:00 Praha-Hradčany, katedrála –

mše sv., svátek sv. Jana Nepomuckého
17. 5. 16:00 Praha-Petrovice, kostel sv. Ja-

kuba Staršího – mše sv. s biřmováním
18. 5. 10:30 Praha-Kobylisy, kostel sv. Tere-

zie – mše sv. s biřmováním
24. 5. 10:00 Praha-Kobylisy, kostel sv. Tere-

zie – mše sv., svátek Panny Marie Po-
mocnice křesIanů

25. 5. 11:00 Praha-Bohnice, kostel sv. Petra
a Pavla – mše sv., 850. výročí vysvě-
cení kostela

31. 5. 8:30 Praha-Malá Strana, kostel sv.
Karla Boromejského – mše sv. na Set-
kání křesIanských zdravotníků

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

Přijetí do katechumenátu
Kandidáti katechumenátu, jejichž křest
se předpokládá o Velikonocích r. 2009
(nebo i později) budou přijati do kate-
chumenátu při bohoslužbě slova, která
se bude konat v katedrále sv. Víta, Vác-
lava a Vojtěcha v sobotu 7. června 2008
v 16:30.

Uchazeči se svými ručiteli se dostaví
do katedrály nejpozději 15 minut před
začátkem bohoslužby. Každý uchazeč
bude mít s sebou vyplněný a duchovním
správcem potvrzený katechumenátní
lístek, který zde při přijetí do katechu-
menátu odevzdá. Potvrzené lístky se za-
šlou zpět farnostem, aby se mohl pro-
vést zápis do Knihy katechumenů.

Není-li pro někoho účast v katedrále
ze závažných důvodů možná, nechI je
přijat ve farnosti. Avšak o přijetí do ka-
techumenátu v jiném termínu je třeba
předem žádat ordináře.

Exkomunikace
řeckokatolických kněží
Kardinál Lubomír Husar, arcibiskup ky-
jevsko-haličský a hlava Ukrajinské řec-
kokatolické církve, udělil velkou exko-
munikaci a vyloučil z katolické církve
na Ukrajině čtyři kněze v důsledku je-
jich prohlášení, že přijali biskupské svě-
cení. Toto svěcení bylo nedovolené
a vztahuje se na ně ustanovení kán.
1459 § 1 CCEO: „Biskup, který bez po-
věření příslušné autority udělí někomu
biskupské svěcení, a ten, kdo od něho
toto svěcení přijme, budou potrestáni
větším vyobcováním.“ Jedná se o kněze
Eliáše Antonína Dohnala, Metoděje
Špiříka, Markijana Hitjuka a Roberta
Oberhausera. Metoděj Špiřík byl od 1.
12. 2001 do 30. 6. 2002 ustanoven ad-
ministrátorem ŘK farnosti Sázava-Čer-
né Budy, administrátorem excurrendo
ŘK farnosti Úžice u Kutné Hory a ad-
ministrátorem excurrendo in spirituali-
bus ŘK farnosti Rataje nad Sázavou.

Květnový kalendářík
1. 5. slavnost Nanebevstoupení Páně

svátek práce
2.–10. 5. novéna k Duchu svatému
3. 5. svátek sv. apoštolů Filipa a Jakuba
4. 5. Den modliteb za sdělovací prostř.
8. 5. P.Marie,Prostřednice všech milostí

Den osvobození, státní svátek
11. 5. slavnost Seslání Ducha svatého

den matek
12. 5. výročí posvěcení katedrály 

sv. Víta, Václava a Vojtěcha
mezinárodní den ošetřovatelek

13. 5. Panny Marie Fatimské
14. 5. svátek sv. apoštola Matěje
16. 5. svátek sv. Jana Nepomuckého,

hlavního patrona Čech
18. 5. slavnost Nejsvětější Trojice
22. 5. slavnost Těla a krve Páně
25. 5. Mezinárodní den ztracených dětí
30. 5. slavnost Nejsv. Srdce Ježíšova

Světový den modliteb za posvěcení
kněží

31. 5. svátek Navštívení Panny Marie
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Nová duchovní služba ve Fa-
kultní nemocnici Praha-Motol
Od 1. 3. 2008 naleznete ve Fakultní ne-
mocnici Motol nové pracoviště duchov-
ní služby, které se nachází v sousedství
„Prostoru ticha“ (tel. 224 439 543). Ne-
mocniční duchovní služba je součásti
celkové péče o pacienta, o jeho blízké
osoby i o zdravotníky; a to bez rozdílu
vyznání nebo světového názoru.

„Prostor ticha“ byl zbudován v příze-
mí vstupní haly budovy pro dospělé. Lze
v něm spočinout, prožít smutek, plakat,
poděkovat, meditovat, modlit se, sejít se
k bohoslužbě. V „Prostoru ticha“ se také
konají každou neděli od 15:15 mše svaté
a každou první neděli v měsíci od 14:00
evangelické bohoslužby.

Nemocniční duchovní služba je urče-
na lidem jak bez vyznání, tak jakéhokoliv
vyznání; zprostředkovává na vyžádání
kontakt s duchovními z různých církví
a náboženských společností; spoluzajiš-
Iuje pořádání náboženských obřadů
a modliteb v „Prostoru ticha“ i na jednot-
livých odděleních; spoluorganizuje osvě-
tu v oblasti duchovních potřeb a duchov-
ní péče v nemocnici, aI už pro personál,
dobrovolníky nebo laickou veřejnost.

Od 1. 3. 2008 poskytují nemocniční
duchovní službu ve FN Motol tři du-
chovní: Mgr. Jaromír Odrobiňák– pas-
torační asistent Římskokatolické církve
(j.odrobinak@seznam.cz), Mgr. Pavel
Pokorný – farář Českobratrské církve
evangelické (pavel.pokorny@evangnet.
cz) a Mgr. Alena Procházková – farářka
Evangelické církve metodistické (procha
@email.cz), tito tři se dělí o jeden pra-
covní úvazek. Při své službě jsou vázá-
ni mlčenlivostí a etickým kodexem ne-
mocničních duchovních. Koordinátor-
kou psychosociální a spirituální služby
ve FN Motol je MUDr. Eva Kalvínská
(224 431 047 nebo e-mail eva.kalvinska
@fnmotol.cz). Předchozí ustanovení
nemocničních kaplanů zůstává v plat-
nosti: P. Jaroslav Miškovský (724 027
326) a P. Miroslav Chlupsa O.Cr. (602
310 145).

Do FN Motol lze také přivolat P. Lo-
hela Zdeňka Klinderu O.Praem. (602
390 845).

P E R S O N A L I A

Ustanovení
Mgr. Pavel Reumann byl s účinností
od 1. března 2008 uvolněn z jáhenské
služby v ŘK farnosti u kostela Stětí sv.
Jana Křtitele, Praha-Hostivař a s účin-

ností od téhož data byl ustanoven k já-
henské službě v ŘK farnosti u kostela
Neposkvrněného Početí Panny Marie,
Praha-Strašnice.
P. Mgr. Mariusz Stanisław Walczak
FDP byl s účinností od 1. dubna 2008
jmenován a ustanoven farním vikářem
ŘK farnosti Roudnice nad Labem.

Úmrtí
Jaroslav Orel, terciář O.Praem., chrá-
mový sbormistr a špičkový odborník na
interpretaci gregoriánského chorálu, ze-
mřel 11. března 2008 ve věku 78 let. Po-
slední rozloučení se konalo 17. března
2008 v bazilice Nanebevzetí Panny Ma-
rie v Praze na Strahově, pohřben byl do
rodinného hrobu na hřbitově v Praze-
Břevnově. R.I.P.
Václav Hlouch, kanovník, kněz litomě-
řické diecéze, někdejší administrátor
v Nymburce, zemřel 21. března 2008 ve
věku 74 let, v 47. roce své kněžské služ-
by. Poslední rozloučení se konalo 28.
března 2008 v kostele Nanebevzetí Pan-
ny Marie v Mladé Boleslavi, pohřben
byl do kněžské hrobky na místním hřbi-
tově. R.I.P.

J U B I L E Á Ř

Výročí svěcení
Mons. Antonín Hýža, kanovník, soudce
ICS v Praze 4. 5. 1963 (45 let)
Zdzisław Ciesielski, farář v Čechticích
28. 5. 1988 (20 let)
Mgr. Jacek Strachowski, administrátor
v Petrovicích u Sedlčan

29. 5. 1993 (15 let)
Alois Křivánek, kněz pražské arcidiecéze
působící v Kanadě 30. 5. 1943 (65 let)
Mons. Jan Machač, kaplan Jeho Svatos-
ti a osobní arciděkan na odpočinku

30. 5. 1943 (65 let)
P. ThMgr. Mariusz Józef Sierpniak MIC,
farář v Hrádku 30. 5. 1998 (10 let)

Životní jubilea
P. František Marek Míček O.Praem., ad-
ministrátor v Praze-Nebušicích.

1. 5. 1973 (35 let)
Antonín Kubíček, osobní arciděkan, vý-
pomocný duchovní v Zruči nad Sáza-
vou 3. 5. 1912 (96 let)
P. Jiří Ptáček MIC, farář v Praze-Braní-
ku 3. 5. 1973 (35 let)
P. Antonio Francisco Rivas González
OSA, farní vikář u sv. Tomáše v Praze

6. 5. 1968 (40 let)
ThLic. Jiří Maria Svoboda, kněz praž-
ské arcidiecéze působící v Kanadě

8. 5. 1913 (95 let)

Ján Petrovič, okrskový vikář, farář
v Zbečně 13. 5. 1958 (50 let)
P. prof. PhDr. Ludvík Armbruster SJ,
děkan KTF UK 16. 5. 1928 (80 let)
Jiří Rozmajzl, farář v Příbrami-Březo-
vých Horách 17. 5. 1933 (75 let)
P. Andrea Barbero FSCB, farní vikář
v Praze-Vyšehradě 18. 5. 1973 (35 let)
P. Mgr. Pius Zdeněk Vágner O.Praem.,
farní vikář v Říčanech u Prahy

19. 5. 1978 (30 let)
Mons. ThLic. Artur Matuszek, prelát
Jeho Svatosti, rektor Arcidiecézního se-
mináře 23. 5. 1963 (45 let)
Mgr. Mikuláš Uličný, administrátor
v Budyni nad Ohří 29. 5. 1978 (30 let)
Jubilantům srdečně blahopřejeme a vy-
prošujeme hojnost Božího požehnání.

Programy středisek 
Arcibiskupství pražského

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

4. 5. 18:00 Modlitební večer Charis-
matické obnovy, P. Aleš Opatrný; PS
6. 5. 19:30 Příprava na život v man-
želství*; CPR
7. 5. 10:00 Společenství maminek
s dětmi; DS
7. 5. 19:00 Přednáška Laurence Fre-
emana OSB o meditaci
10. 5. 9:00 Univerzita 3. věku III.*,
Dr. Vojtěch Eliáš a PhDr. Marek Matě-
jek; KTF UK + PS
12. 5. 20:00 Přednáška v rámci ČKA
Praha 6, PhDr. Tomáš Petráček: 100 let od
(anti)modernistické krize; ČKA Praha 6
13. 5. 19:30 Příprava na život v man-
želství*; CPR
14. 5. 9:30 Akademie nejen pro se-
niory, P. Jaroslav Miškovský: O lidech
z pohledu nemocničního kaplana; PS
16. 5. 20:00 Modlitba Taizé; DS
17. 5. 9:00 Kurz pro pomocníky
v pastoraci (6/6) + test*, P. Vladimír
Málek; PS
20. 5. 19:30 Příprava na život v man-
želství*; CPR
21. 5. 10:00 Společenství maminek
s dětmi; DS
24. 5. 9:00 Univerzita 3. věku III.*,
Dr. Vojtěch Eliáš a PhDr. Marek Matě-
jek; KTF UK + PS



25. 5. 12:30 Africké odpoledne, Roz-
vojové středisko ADCH Praha, projekt
Adopce na dálku®; ADCHP
27. 5. 19:30 Příprava na život v man-
želství*; CPR
28. 5. Akademie nejen pro seniory, vý-
let do Doksan*; PS
31. 5. 8:30 Den spirituality, bosí kar-
melitáni a klášter u Pražského Jezulátka
vstup do místa konání akcí je z Kolejní
ulice č. 4; * jen pro přihlášené
PS – Pastorační středisko; DS – Duchovní sprá-
va u kostela sv. Vojtěcha; CPR – Centrum pro
rodinu; KTF UK – Katolická teologická fakulta
Univerzity Karlovy

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

Pou3 rodin pražské arcidiecéze
Srdečně zveme rodiny arcidiecéze na
pouI, která se uskuteční v sobotu 31.
května na Tetíně. Poutní mši svaté
v 10:00 na prostranství před tetínskými
kostely bude předsedat Mons. Václav
Malý. Během pouti bude příležitost ke
svátosti smíření v kostele sv. Kateřiny.
Občerstvení je zajištěno ve stánku
i z fary. Po mši bude probíhat program
pro celou rodinu připravovaný ve spolu-
práci s občanskými sdruženími Rodinné
centrum Praha a YMCA – Živá rodina.
Poutníci mohou vyslechnout křesIanské
písně Jiřího Černého nebo se zapojit do
soutěžení pro celou rodinu.

Vnímáte určitou důležitou potřebu,
za kterou by bylo vhodné prosit v rámci
přímluv při poutní mši svaté? Napište
nám! Rádi bychom, aby se tímto způso-
bem do přípravy pouti zapojily rodiny
naší arcidiecéze.

Fotografovali jste loni na pouti rodin
na Tetíně, chystáte se fotografovat le-
tos? Pošlete nám do Centra pro rodinu
své obrázky zachycující atmosféru pou-
ti. Vyvěsíme je na webu a nejlepší od-
měníme knihou. Můžete nám poslat
nejvýše 3 fotografie, a to jak klasické,
minimální rozměr 10 x 15 cm (poštou),
tak digitální, minimální rozměr 1024 x
768 pixelů (mailem). Nezapomeňte na
sebe uvést kontakt! Uzávěrka je 10.
června 2008.

Exercicie 
pro mladé manželské páry
CPR nabízí manželům do cca 5 let man-
želství exercicie pod vedením P. Ing.
Ladislava Štefka ISch. a P. MUDr.

Zdeňka Králíka ISch. Exercicie se
uskuteční na Svaté Hoře u Příbrami ve
dnech 17. srpna (večeře) až 21. srpna
(oběd). Předpokládaná cena 1500 Kč na
osobu. Počítá se s účastí bez dětí, účast
s kojenci je po předchozí dohodě s orga-
nizátory možná. Otcové Ladislav a Zde-
něk jsou ze Schönstattského hnutí a
dlouhodobě se věnují práci s rodinami.
Účastníkům exercicií bude po celou
dobu k dispozici též zkušený manželský
pár. Zájemci, hlaste se telefonicky, mai-
lem nebo formulářem z internetových
stránek CPR. Případné problémy se za-
placením účastnického poplatku nevá-
hejte konzultovat s Centrem. 

Exercicie pro manžele „Mojžíš –
na cestě do země zaslíbené“
CPR Plzeň ve spolupráci s CPR při
Arcibiskupství pražském pořádá ve
dnech 17.–23. srpna exercicie pro man-
želské páry ve Štěkni v zámku, který
patří sestrám Congregatio Jesu. Exerci-
ciemi nás bude provázet příběh vyvede-
ní z Egypta a putování Izraelitů do za-
slíbené země. Náplň: katecheze, čas pro
sebe, prostor ke sdílení v páru i ve sku-
pinách, slavení eucharistie, osobní
a společná modlitba, adorace, židovské
tance. Exercicie povedou P. Petr Hruška
a Jana a Jindřich Fenclovi. Jsou určeny
pro manželské páry, s účastí dětí se ne-
počítá. Účastnický poplatek je 2340 Kč
na osobu. Zájemci, hlaste se telefonic-
ky, mailem nebo formulářem z interne-
tových stránek CPR. Podmínkou přijetí
přihlášky je zaplacení zálohy 1000 Kč
na osobu do konce května. Případné
problémy se zaplacením zálohy či
účastnického poplatku neváhejte kon-
zultovat s Centrem.

Přípravy na manželství
V současné době probíhá společná pří-
prava na život v manželství pro více než
50 párů snoubenců a paralelně další pří-
pravy ve skupinách v rodinném spole-
čenství. Pro zájemce, které jsme již ne-
mohli do našich příprav zařadit, je tu
nabídka Cyklu o manželství, který pořá-
daná Akademická farnost Praha v ter-
mínu 14. 5. až 25. 6. (středy) od 18:30
v sakristii kostela Nejsvětějšího Salvá-
tora. Kontakty k přihlášení: tel. 222 221
339, mail: nejsvetejsi.salvator@volny.cz,
http://salvator.farnost.cz/svatosti/
manzelstvi.php
Další společná příprava na život v man-
želství pořádaná Centrem pro rodinu se
uskuteční v termínu 7. 10. – 2. 12. 2008.

Křes3anská psychologická
poradna
Klienti s osobními i vztahovými problé-
my mohou kontaktovat CPR na čísle
220 181 777. Věnovat se jim budou vě-
řící odborníci – psychologové a rodinní
poradci. Konzultace jsou zdarma.

Misijní centrum
Dům Michael, Apolinářská 10, 
128 00 Praha 2, tel./fax: 224 920 598,
e-mail: mail@misie.cz, www.misie.cz
� 26.–29. 5. (15:00 až 18:00) – Jar-
ní duchovně kulturní slavnosti na ná-
městí Míru v Praze-Vinohradech. Chce-
te-li se podílet na přípravě a průběhu to-
hoto týdne evangelizace, budete velice
vítáni! Lze se účastnit celého týdne
(ubytování zajištěno) nebo jakékoli je-
ho části. Případně nás můžete podpořit
i jinak, v každém případě modlitbou.
Srdečně jste zváni i na sobotu 24. 5.,
kterou v klášteře v Tuchoměřicích vě-
nujeme duchovní i materiální přípravě
tohoto týdne. Bližší informace:
www.chemin-neuf.cz. Z připravované-
ho programu: hudba na pódiu (Richard
Čanaky, Citová záležitost, sbor Acant
a další); divadelní a pantomimická
představení; duchovní slovo; osobní
svědectví; dětský koutek; škola tanců;
večery v KřesIanské kavárně sv. Ludmi-
ly na náměstí Míru. Součástí tohoto týd-
ne budou i dopoledne věnovaná naší
vlastní duchovní přípravě a modlitbě.
� Jednou za 14 dnů ve čtvrtek (17:00 –
19:00) – Skupinka chval.
� Jednou za 14 dnů v pondělí (18:00 –
20:00) – Pěvecký sbor
� Út 19:30 – Modlitební společenství
v Misijním centru v domě Michael, ote-
vřené všem.
� Čt 19:00 – Modlitba za jednotu křes-
Ianů v kostele sv. Apolináře. Touto mo-
dlitbou nešpor společně s Ježíšem prosí-
me Otce, „aby všichni byli jedno…“
(Jan 17).
� Čt 19:30 – Společenství mládeže
v Misijním centru v domě Michael.
Společné večery s různým tematickým
zaměřením, čas pro budování přátelství
a prohlubování života ve víře (program
jednotlivých setkání na www.misie.cz).
Před tímto setkáním, v 19:00, vás zve-
me do kostela sv. Apolináře k účasti na
modlitbě za jednotu křesIanů.
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Programy farností
a dalších organizací

Arcidiecézní
centrum pro mládež

Kostelní nám. 16, 148 00 Praha 4 - 
Kunratice, tel.: 244 910 469, 
fax: 244 912 713, e-mail: adcm-pha@
volny.cz, http:// www.praha.signaly.cz 

� Již nyní upozorňujeme mladé na šan-
ci oslavit Světové dny mládeže spolu
s ostatními mladými z Čech i Slovenska
a s našimi biskupy na česko-sloven-
ském setkání ActIv8 ve dnech 18.–20.
7. na Velehradě. Bližší informace ob-
držíte v Nazaretě, na www.signaly.cz,
telefonicky na 244 910 469, mailem na
mladez@apha.cz, nebo na nových strán-
kách www.activ8.cz
� Na květnové Večery ve středu, které
se uskuteční 21. 5. od 18:30 v Klubu
u P. Marie Sněžné, mezi nás přijde
P. Vítek Zatloukal s katechezí o tom, co
je základním poselstvím knihy Zjevení.
Hostem bude divadelní soubor DraS
a jejich Divadlo Fórum. Více informací
na www.praha.signaly.cz
� Všechny mladé ve věku 12–16 let
zveme do Nazareta na víkendovku s té-
matem „Jako muže a ženu je stvořil“.
Co všechno se smí? Od kolen dolů a od
krku nahoru? A nebo je to úplně ji-
nak??? Nejen na tyto otázky o vztazích
budeme společně hledat odpovědi. Za-
čínáme v pátek v 18 hodin a končíme
nedělním obědem. S sebou si vezmi
spacák, 250 Kč, buchtu a dobrou nála-
du! Více informací na tel. 244 910 469,
mailem na nazaret@apha.cz nebo na
webu www.praha.signaly.cz

Komunita
Chemin
Neuf

Školní 1, 252 67 Tuchoměřice, 
tel.: 220 199 441–2,
email: sekretariat@chemin-neuf.cz,
http://www.chemin-neuf.cz 
� 10. 5. (10–18 hodin) – jednodenní du-
chovní obnova na téma Duch svatý, cha-
rismata, evangelizace. Program duchov-
ní obnovy zahrnuje přednášku, osobní
i společnou modlitbu a sdílení ve skupin-
kách. K účasti je nutné se přihlásit.
� Možnost zakusit komunitní život –
Chcete prožít pár dní s bratry a sestrami

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

Komunitní
centrum
Matky Terezy

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

12. 5. 16:00 doc. RNDr. Martin Bra-
niš, CSc.: Životní prostředí České republi-
ky – přednáška v rámci Klubu seniorů
12. 5. 18:00 Koncert ZŠ Květno-
vého vítězství
15. 5. 10:00 MUDr. Andrea Hajná:
Oční problémy a nemoci u dětí – před-
náška v rámci Denního klubu
16. 5. 19:30 Miroslav Paleček + Mi-
chael Janík – koncert
17. 5. 15:00 Májové odpoledne
u příležitosti Dne matek, vítáni jsou všich-
ni k tanci i k poslechu živé hudby, k dispo-
zici bude služba vizážistů a masérů, hlídá-
ní dětí zajištěno ve výtvarné dílničce
22. 5. 19:00 Filmový klub
23. 5. 10:00 Mgr. K. Porazilová:
Proč děti zlobí? – přednáška v rámci
Denního klubu
31. 5. 16:00 O Sněhurce – divadel-
ní představení u příležitosti Dne dětí
(v případě příznivého počasí v exterié-
rech KCMT), vstupné dobrovolné

Komunitní
centrum 
sv. Prokopa

V Hůrkách 1292/8, 158 00 Praha 5,
tel.: 251 610 850, 251 627 400, 
e-mail: mail@centrumbutovice.cz,
http://www.centrumbutovice.cz
� V Komunitním centru sv. Prokopa
probíhají večerní kurzy Alfa (praktický
úvod do křesIanství) každé pondělí od
19:00 až do 16. června 2008. Kontakt

na vedoucího Alfy: P. Angelo Scarano;
Scarano@seznam.cz, tel.: 777 739 612.
� Srdečně vás zveme na další pokračo-
vání přednáškového cyklu Prokopská
zastavení, které se uskuteční 3. června
2008 od 18:30 v Komunitním centru
sv. Prokopa. Na téma Ekonomie v Bibli
a ekonomie dnes promluví prof. Ing.
Lubomír Mlčoch.

Akademická 
farnost Praha
a VŠ katolické
hnutí 

Kostel Nejsvětějšího Salvátora, Křižov-
nické nám. 2, Praha 1, tel.: 222 221 339,
e-mail: nejsvetejsi.salvator@volny.cz,
salvator. farnost.cz; vkhcr.org/praha
4. 5. 21:00 Koncert skupiny Acous-
tic Celebro (M. Tomeš, T. Mesany,
M. Štec).
6. 5. 20:00 Diskusní večer s P. Lau-
rencem Freemanem OSB na téma křes-
Ianské meditace a mezináboženského
dialogu. L. Freeman je benediktinským
mnichem Congregation of Monte Oli-
veto a ředitelem Světového společen-
ství pro křesIanskou meditaci.
14. 5. 19:00 Literárně hudební večer
„Víření (prachu) … aneb Večer salvá-
torských autorů“.
28. 5. 19:00 Filmový klub na téma
„Blahoslavení tvůrci pokoje, neboI oni
budou nazýváni Božími syny“.

Cyklus o manželství
Stejně jako v minulých dvou letech i le-
tos bude v akademické farnosti probíhat
společná příprava na manželství, a to
formou přednášek a seminářů od 14. 5.
do 26. 6., vždy ve středu od 18:30 v sa-
kristii. Přihlašovat se je možné pouze 
e-mailem na adrese nejsvetejsi.salvator
@volny.cz, v předmětu uvádějte: cyklus
o manželství.
� 14. 5. KřesIanský pohled na manžel-
ství (Mgr. Martin Staněk) * 21. 5. Kano-
nické manželské právo (Doc. JUDr.
Ignác A. Hrdina O.Praem., DrSc.) 
* 28. 5. Psychologie manželství (MUDr.
Ludmila Bartůšková) * 4. 6. Komunika-
ce v partnerských vztazích I. (Ludmila
Stane PGDip.Couns) * 11. 6. Komuni-
kace v partnerských vztazích II. (Ludmila
Stane PGDip.Couns) * 18. 6. Spirituali-
ta partnerského života (manželé Mucho-
vi) * 25. 6. Svatební obřad, předsvatební
administrativa (Mgr. Martin Staněk)
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Svatá Hora
– poutní
místo

ŘK farnost u kostela Nanebevzetí P. Marie
Příbram, 261 80 Příbram II – 591, 
tel.: 318 429 930, fax: 318 429 934, 
e-mail: basilica@svata-hora.cz, 
http:// www.svata-hora.cz
3. 5. 8:30 7. arcidiecézní pouI za
duchovní povolání. Program: kající po-
božnost v 8:30 (biskup Karel Herbst),
adorace v 9:00, příležitost ke svátosti
smíření, modlitba posvátného růžence
v 10:30, hlavní mše svatá v 11:00 (kardi-
nál Miloslav Vlk), beseda s panem kardi-
nálem, generálním vikářem a bohoslovci
ve 13:30, májová pobožnost v 15:00
7.–11. 5. Exercicie pro rozvedené (i pro
znovu sezdané), vede Mons. Aleš Opatrný
11. 5. 17:00 II. koncert duchovní
hudby: varhany a flétna (P. Šmolík –
varhany, T. Nollová – flétna)
12.–16. 5.   Ctnosti Panny Marie, exer-
cicie vede P. Roman Janáč CSsR
17. 5. 10:30 PouI bývalých PTP
24. 5. 10:00 PouI Matice Svatohor-
ské a výroční členská schůze
31. 5. Korunovace – vigilie. Mše sv.
v 17:00 a 19:30 (následuje světelný průvod)
1. 6.   Korunovace. Mše sv. v 6:00,
7:30, 9:00 (předsedá Mons. Diego Cau-
sero, apoštolský nuncius v ČR), 11:00,
15:30. Mariánská pobožnost ve 13:30.
Koncert ve 14:00 (G. Bizet: Te Deum
laudamus). Nešpory v 16:15.

Pastorační
centrum
sv. Tomáše

Řk farnost Dobříš, Na Nábřeží 1650,
263 01 Dobříš, tel.: 318 521 677, 
e-mail: pcstomas@volny.cz; 
http://dobris.farnost.cz
7. 5. 19:00 „Teologická škola“
s P. Michalem Němečkem na téma
Když dva říkají totéž, není to totéž. (PC
sv. Tomáše)
24. 5. 14:30 Koncert renesanční
duchovní hudby v podání Dobříšského
chrámového sboru, při příležitosti májo-
vých slavností. (Kostel Nejsv. Trojice)
28. 5. 19:30 Přednáškové setkání
s P. Ivo Prokopem na téma Politika Va-
tikánu za II. světové války. (PC sv. To-
máše)
31. 5. 17:00 Vernisáž výstavy Mistr
Paleta – dětské práce výtvarného
kroužku Miro Pograna. (PC sv. Tomáše)

Unie
katolických
žen

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

Unie katolických žen zve všechny na:
� Přednášku z cyklu Ženská spirituali-
ta III: Vášeň a nekompromisnost posel-
ství sv. Kateřiny Sienské, ve středu 14.
května 2008 od 18:00, přednášet bude
S. Mgr. Benedikta Hübnerová OP. Před-
náška se uskuteční v budově Katolické
teologické fakulty, Thákurova 3, Pra-
ha 6, v I. patře, v učebně P3.
� Společenské odpoledne – přednáška
s diapozitivy na téma Turecko, přednáší
RNDr. Ondřej Bartušek. Přednáška se
uskuteční ve středu 21. května 2008,
14:30–16:30 ve Farním klubu Panny Ma-
rie Sněžné, Jungmannovo náměstí 18,
Praha 1 (vchod z Františkánské zahrady).
� Putování ke sv. Zdislavě (pouI do Ja-
blonného v Podještědí), 30.–31. 5.
2008, na pouI je třeba se přihlásit (viz
hlavičku).

Provincie 
kapucínů v ČR,
Loreta

Loretánské nám. 7, 118 00 Praha 1, 
tel.: 220 516 740, e-mail: loreta@
kapucini.cz, www.loreta.cz

Zvonkohra na Loretě
Květen přinese řadu svátečních dnů,
kdy bude možno vyslechnout světozná-
mou loretánskou zvonkohru na praž-
ských Hradčanech.

Ve čtvrtek 1. a 8. května zazní
v 16:45 a bude tak zvát do klášterního
kostela na večerní mši svatou. O všech
nedělích bude zvonkohra hrát ve 12
a v 19 hodin, a to mariánské a svatoduš-
ní melodie. V pátek 16. května ve 12:00
zvonkohra zahraje k oslavě svátku sva-
tého Jana Nepomuckého a 30. května
v 16:45 k oslavě Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova. V sobotu 31. května pak zvon-
ky uslyšíte hrát v rámci pouti Františ-
kánské rodiny.

Jako vždy budou hrát karionisté Ra-
dek Rejšek, Alena Michálková a Vít Ja-
nata.          K návštěvě Lorety i poslechu

zvonků zvou bratři kapucíni.

Divadlo
Miriam

Ke Strašnické 10, Praha 10 - Strašnice
http://divadlomiriam.cz
15. 5. 19:00 Eric-Emmanuel Schmitt:
Noemovo dítě. Příběh o síle přátelství,
které překonává hranice rasy, kultury
a náboženství.

Rezervace vstupenek: denně 16–21
hod. na tel.: čísle 604 322 969, 274 818
525 nebo na e-mailu: divadlo.miriam@
volny.cz

Další zprávy
Mariánská pou3 Prahou
Národní rada Sekulárního františkán-
ského řádu ČR vás v sobotu 3. května
2008 srdečně zve na tradiční Marián-
skou pouI Prahou (270. ročník). 9:30 –
kostel Panny Marie Andělské (Loreta),
zahájení a začátek růžence; 10:00 – mše
svatá v bazilice Nanebevzetí Panny Ma-
rie na Strahově; 11:45 – procesí od bazi-
liky k soše P. Marie, modlitba Raduj se,
nebes Královno a loretánské litanie;
12:15 – kostel sv. Karla Boromejského
pod Petřínem; 12:45 – kostel Panny Ma-
rie Vítězné (Pražské Jezulátko); 13:15 –
kostel Panny Marie pod Řetězem; 13:45
– kostel sv. Františka z Assisi; 14:15 –
kostel sv. Jiljí; 14:45 – modlitba Zdrávas
Královno na Staroměstském náměstí na
místě, kde stála socha P. Marie; 15:15 –
kostel Panny Marie Sněžné, Te Deum
před vystavenou Nejsvětější svátostí.
V každém z kostelů se budeme modlit
jeden desátek růžence.

TEC+ v Praze-Vinoři
TEC+ je určen lidem zhruba od 22 let
a má za cíl otevřít nové cesty k uchope-
ní a prožití Velikonočního tajemství.
Probíhá ve třech dnech nazvaných Den
umírání, Den vzkříšení a Den rozeslání.
Obvyklé schéma křesIanské rekolekce
částečně nahrazují dramatickými prvky
společných prožitků. Součástí progra-
mu je modlitba, promluvy, obřady vy-
cházející z katolické liturgie, hry, tvoři-
vá činnost a plno překvapení. Zveme te-
dy na další TEC+, který proběhne v ter-
mínu 16.–15. 5. 2007 v Praze-Vinoři na
faře. Program začíná v pátek v 17 hodin
a končí v neděli kolem 17 hodiny po
společně slavené mši svaté. Stravování
je zajištěno na místě. Cena programu je
450 Kč. Informace a přihlášky: Pavla
Fabianová, mobil 776 712 084, e-mail:
p.f.2000@seznam.cz. Podrobné infor-
mace na http://web.katolik.cz/TEC/
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CMP Levý Hradec 2008
Národní rada Sekulárního františkán-
ského řádu, farnost sv. Mikuláše ve Vel-
kém Meziříčí, farnost Nanebevzetí
P. Marie ve Vranově n. Dyjí aj. vás zvou
k účasti na VI. a VII. etapě 27. ročníku
Cyrilometodějské pouti spojené s 8.
ročníkem pouti na Velehrad. Tyto dvě
etapy spojené v jeden dvoudenní celek
proběhnou takto:
� VI. etapa v sobotu 24. května na tra-
se Ledeč n. Sáz. – Ostrov – Mrzkovice –
Světlá n. Sáz. (12 km, nadejde se část
zítřejší etapy), vlakem z Prahy hl.
n. 5:49 do Světlé n. Sáz. (7:43), odtud
8:18 do Ledče (8:44).
� VII. etapa v neděli 25. května na tra-
se Světlá n. Sáz. – Okrouhlice – Havlíč-
kův Brod – Přibyslav (32 km), zpět
z Přibyslavi vlakem 17:44 přímo do Pra-
hy (20:04), nebo později 18:56 do Kutné
Hory (20:34), odtud 20:38 do Kolína
(20:50) a odtud 21:08 do Prahy (21:59).

Pou3 Františkánské rodiny
do Lorety
Ve dnech 31. 5. a 1. 6. 2008 jsou všichni
ctitelé Padre Pia zváni na pouI do kláš-
terního kostela Panny Marie Andělské
na Hradčanech, která se koná u příleži-
tosti posvěcení sochy a relikviáře tohoto
stigmatizovaného kapucínského světce.
� sobota 31. 5.: * 9:00 – příležitost ke
sv. smíření, prohlídka Lorety pro pout-
níky, koncert zvonkohry; * 10:00 –
slavná mše sv. (předsedá apoštolský
nuncius arcibiskup Diego Causero); po-
svěcení sochy sv. otce Pia a průvod do
kostela P. Marie Andělské; * 15:00 –
přednáška o osobě a díle sv. otce Pia
(P. Bogusław Piechuta OFMCap. z Kra-
kova); * 16:00 – film o P. Piovi Mezi ne-
bem a zemí 1. díl; * 18:00 – večerní mše
sv., po ní průvod světla s loretánskými
litaniemi v ambitech Lorety
� neděle 1. 6.: * 8:30 – mše sv. v kláš-
terním kostele P. M. Andělské (P. Bo-
gusław Piechuta OFMCap.); * 10:00 –
film Mezi nebem a zemí, 2. díl

Exercicie pro pastorační
pracovníky
Duchovní cvičení pro pastorační pra-
covníky ve farnostech (lektory, akolyty,
osoby pověřené podáváním sv. přijímá-
ní apod.), muže i ženy, se uskuteční le-
tos 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 v neděli 14. 9.
2008 večer, závěr v pátek 19. 9. 2008
ráno. Cena 370 Kč na osobu a den.
Exercitátorem bude P. Josef Čupr SJ.
Přihlášky a dotazy: Mgr. Zdeněk Dub-
ský, trvalý jáhen u sv. Ignáce, Ječná 2,
120 00 Praha 2. Tel. práce: 221 990 200,
domů: 224 922 682. Závazné přihlášky
zasílejte nejpozději do 20. června 2008.

Krátká sdělení

� Arcibiskupství pražské, Řád sv. Au-
gustina, Rytířský řád křižovníků s čer-
venou hvězdou a Společnost pro du-
chovní hudbu vás srdečně zvou na
oslavu svátku sv. Jana Nepomuckého.
Svatojánské slavnosti se konají v pátek
16. 5.: v 18:00 pontifikální mše sv. v ka-
tedrále, ve 20:00 chorální nešpory v kos-
tele sv. Tomáše na Malé Straně, průvod
k soše sv. Jana na Karlově mostě, eu-
charistická adorace a Te Deum v kostele
sv. Františka z Assisi u křižovníků.
� Kolegium katolických lékařů pražské
arcidiecéze vás srdečně zve na přednáš-
ku doc. PhDr. Mirei Ryškové, Th.D.
z Katolické teologické fakulty UK na té-
ma Ježíš a nemoc a smrt. Přednáška pro-
běhne 28. května 2008 v Sále prof. Jose-
fa Charváta III. interní kliniky 1. LF UK
a VFN, Praha 2 (vchod ze dvora, 1. patro
naproti schodům), začátek v 18:30.
� Exerciční dům Tovaryšstva Ježíšova
(Kutnohorská 26, 280 02 Kolín) vás sr-
dečně zve na duchovní cvičení v těchto
termínech: * 2.–6. 6.: P. Josef Tichý SJ –
ignaciánské; * 22.–29. 6.: P. Petr Havlí-
ček SJ – ignaciánské; * 6.–13. 7.:
P. František Hylmar SJ a Denisa Červen-
ková CSTF – Uspořádat život. Přihlašo-
vat se můžete na těchto kontaktech:
P. Josef Čupr SJ – 321 712 236; P. Josef
Hladiš SJ – 321 721 959; P. Josef Tichý
SJ – 321 725 909, kolin@jesuit.cz. Uby-
tování v jedno– a dvoulůžkových poko-
jích s vlastním sociálním zařízením,
plná penze 300 Kč na osobu a den.
� Hnutí fokoláre, Fokoláre Praha, Kar-
melitská 29, 118 00 Praha 1, tel.: 257
534 739, fax/zázn.: 257 534 738, e-mail:
ffprg@focolare.cz, vás zve na další set-
kání cyklu „Zlatá Praha“, které se bude
konat v neděli 18. 5. 2008 od 16 do 18
hodin v zasedacím sále úřadu Městské
části Praha 5, Štefánikova 15, Praha 5 –
Smíchov (MHD Anděl, naproti vchodu
do kostela sv. Václava) pod názvem Se-

dm let ve Zlaté Praze. Bude věnováno
životu a dílu Chiary Lubichové, jehož
pozemská část se v březnu letošního ro-
ku uzavřela, a její návštěvě Prahy
v květnu 2001, kdy zde dala podnět ke
vzniku této iniciativy nové evangeliza-
ce. Vstupné dobrovolné, alternativní
program pro děti zajištěn.
� V knihkupectví U sv. Vojtěcha, Ko-
lejní 4, Praha-Dejvice jsou vystaveny
barevné fotografie Daniela Reynka z let
1963–1987. Výstava trvá do konce
května, otevřeno: pondělí až pátek
8:00–18:00, neděle 11:00–12:00.
� Ve dnech 3.–31. 5. proběhne výstava
fotografií Dagmar Hochové Zadním vý-
chodem v křížové chodbě kláštera do-
minikánů v Husově ulici 8. Otevřeno je
denně od 12 do 18 hodin. Výstavu pořá-
dá organizace Setkání s Archou. Všich-
ni jste srdečně zváni!
� Kostel svatých Petra a Pavla v Boh-
nicích slaví 850. výročí posvěcení.
Srdečně vás zveme na oslavy tohoto ju-
bilea, které proběhnou 24.–25. května
2008 v Praze-Bohnicích. V sobotu
24. 5. od 11 do 18 hodin se můžete těšit
na jarmark lidových řemesel, koncerty,
šermíře, slavnostní průvod krále Vladi-
slava, v neděli 25. 5. v 11:00 proběhne
slavnostní mše svatá.
� Občanské sdružení Akademické týd-
ny pořádá ve dnech 26. 7. – 8. 8. 2008
v Novém Městě nad Metují 18. ročník
Akademických týdnů – čtrnáctidenní
program přednášek, besed a kultury
v krásném přírodním areálu. Je možné
přijet na jakoukoliv část programu. Info
na: www.akademicketydny.info; kancelar
@akademicketydny.info; tel.: 491 472
182, 777 194 750, 777 194 760.

Z jiných diecézí

Středisko Eljon
Upozorňujeme na nabídku akcí horské-
ho střediska Ejon, sídlícího v budově
římskokatolické fary ve Špindlerově
Mlýně. Jeho cílem je vytvářet zázemí
pro pastorační, evangelizační, kulturní,
vzdělávací, společenskou, sportovní
a rekreační činnost včetně jejího organi-
zování a poskytovat ubytování na neko-
merční cenové úrovni. Eljon pořádá
kurzy vícedenní i programy víkendové,
v květnu např. kurz pro seniory Jak si
udržet dobrou paměW i ve vyšším věku
(12.–16. 5.) a dva výtvarně zaměřené
víkendy (16.–18. 5. a 30. 5. – 1. 6.).
Více na info@eljon.cz a www.eljon.cz
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Den pro prarodiče a vnoučata
Biskupství královéhradecké – Diecézní
centrum pro seniory pořádá: „Den pro
prarodiče a vnoučata“. Uskuteční se 7.
června 2008 v Kempu Country Voch-
tánka Potštejn. Na programu bude mj.
kovbojská show, odpoledne plné her
pro děti nebo prohlídka hradu Potštejn.
Informace a přihlášky: Biskupství krá-
lovéhradecké, Diecézní centrum pro se-
niory – tel.: 495 063 661, mobil: 737
215 328, e-mail: dcs@diecezehk.cz

Co nového v knižním světě
Duchovní ekumenismus
Praktické podněty k jeho uskutečňování
(Walter Kasper)
Dokument, jehož autorem je významný te-
olog a předseda Papežské rady pro jednotu
křesIanů, kardinál Kasper, nabízí formou
stručné příručky praktické rady, jak usku-
tečňovat a posilovat duchovní ekumenis-
mus, jenž je duší každého úsilí o znovu-
sjednocení rozdělených křesIanů.

Brož., 86 str., 119 Kč
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Známé osobnosti tváří v tvář
smrti   (Egon Kapellari)
Autor knihy předkládá osmdesát krátkých
textů, které jsou věnovány umírání a život-
nímu osudu známých lidí z období více než
tří tisíc let. Řada těchto osobností začíná
papežem Janem Pavlem II. a sestupuje až
do předkřesIanského starověku a biblické-
ho období. Váz., 191 str., 229 Kč

Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Zakotvit v Bohu (Edita Hradecká)
Publikace je určena těm, kteří hledají, jak
žít svůj život plně s Bohem skrze Ježíše
Krista. Ukazuje, jak se lze – pokud v sobě
vzbudíme touhu po pravdě, dobru a lásce –
nenásilně, přirozeně a postupně otevírat
Božímu působení a zakoušet Boží přítom-
nost. Brož., 79 str., 79 Kč

Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Čas k uzdravení
Naděje a pomoc při překonávání postabor-
tivního syndromu
(Luci Freedová – Penny Y. Salazarová)
Autorky této knihy se během své praxe po-
tkaly se stovkami žen s různými životními
příběhy a přesvědčily se o tom, že skryté
utrpení a smutek nemusí být definitivním
údělem žen, které prošly zkušeností potratu
a bojují s postabortivním syndromem.

Brož., 200 str., 235 Kč
Nakl. Paulinky, www.paulinky.cz

Začít znovu
Psychologická a duchovní cesta po neúspě-
chu    (Yves Boulvin)
Často jsme tlačeni, abychom byli v životě
„úspěšní“. Každý však zažil neúspěch v ci-
tovém, rodinném či pracovním životě, ne-
hodu, neštěstí… Na otázky k tomuto téma-
tu přináší autor srozumitelné odpovědi vy-
cházející ze zkušenosti a moudrosti.

Brož., 160 str., 158 Kč
Nakl. Paulinky, www.paulinky.cz

O světle s Hanou Pinknerovou
(Hana Pinknerová)
Symbolice světla rozumíme všichni a kaž-
dý z nás o světle někdy mluví. Najdeme je
v Bibli, milostných básních, odborných vě-
deckých pojednáních, na obrazech i v po-
hádkách. Co všechno pro nás znamená svě-
tlo? Váz., 87 str., 109 Kč

Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Z historického kalendáře
1. května 1993 slavnostně uložen zá-
kladní kámen do nového kostela Nepo-
skvrněného početí Panny Marie v Pra-
ze-Strašnicích.
3. května 1913 narozen ThDr. Josef
Zvěřina, katolický kněz, teolog, znalec
umění, šéfredaktor teologického časopi-
su VIA († 18. 8. 1990).
6. května 1903 zemřel Beneš Method
Kulda, katolický kněz, kazatel, kanov-
ník na Vyšehradě, spoluzakladatel Dě-
dictví svatojánského, sběratel lidové
slovesnosti (* 16. 3. 1820).
9. května 1968 proběhla konference
České katolické charity v Praze, na které
byl novým předsedou ČKCH zvolen bi-
skup ThDr. Kajetán Matoušek a novým
ústředním ředitelem ThDr. Karel Šebor.
12. května 1968 Katolické noviny otis-
kly Akční program a Organizační řád
Díla koncilové obnovy, který byl pro-
jednáván na celostátní konferenci 14. 5.
1968 na Velehradě.
14. května 1968 v bazilice na Velehra-
dě slavnostně zahájen ustavující sjezd
Díla koncilové obnovy, v jehož čele stál
apoštolský administrátor, pražský bis-
kup Dr. František Tomášek. Cílem
DKO bylo pomáhat plnit a rozvíjet usta-
novení II. vatikánského koncilu.
16. května 1918 narozen Zdeněk Bo-
naventura Bouše, katolický kněz-fran-
tiškán, teolog a liturgik, překladatel lite-
rárních textů († 16. 4. 2002).

16. května 1993 v katedrále sv. Víta
celebroval papežský legát kardinál
Meisner slavnostní mši sv. k jubileu 600
let od mučednické smrti sv. Jana Nepo-
muckého.
21. května 1908 narozena Marie Hol-
ková, katolická učitelka, spisovatelka
a překladatelka († 6. 12. 2002).
22. května 1783 Josef II. zrušil nábo-
ženská bratrstva, mariánské družiny
a literátské sbory, jejich majetek byl za-
baven a rozprodán.
23. května 1993 pražský arcibiskup
kardinál Miloslav Vlk vysvětil budovu
diecézního centra mládeže v Praze-Kun-
raticích.
28. května 1588 ze sázavského kláštera
převezeny do Prahy ostatky sv. Prokopa
a uloženy v kostele Všech svatých na
Pražském hradě.
30. května 1158 v Bohnicích vysvětil
pražský biskup Daniel I. kostel sv. Petra
a Pavla. Do oltáře vložil i ostatky sv.
Ludmily.
31. května 993 papežovou listinou,
tzv. konfirmací (tj. potvrzením) a spoleh-
livým opisem zakládací listiny z ledna
téhož roku je doloženo, že kníže Bole-
slav spolu se sv. Vojtěchem založili břev-
novský klášter.
31. května 1993 papež Jan Pavel II.
zveřejnil novou encykliku Splendor ve-
ritatis (dokument shrnující církevní nau-
ku o respektování života v oblasti anti-
koncepce, umělého přerušení těhoten-
ství, eutanazie a genetických výzkumů).

Arnošt Kelnar

ZPRAVODAJ
pražské arcidiecéze
Uzávěrka dalšího čísla 20. 5. 2008

Úmysly apoštolátu modlitby
Úmysl všeobecný

Aby křesIané mohli užívat knihy,
umění a sdělovací prostředky ve pro-
spěch kultury, která obhajuje hodno-
tu lidské osoby.

Úmysl misijní
Aby Panna Maria, Královna apošto-
lů, provázela svou mateřskou péčí
misionáře, jako na počátku církve
provázela apoštoly.

Úmysl národní
Aby studentům a pedagogům v čase
maturitních a státních zkoušek ne-
chyběla pomoc Ducha svatého.


