
pražské arcidiecéze č. 1, leden 2003

Lednové modlitby
za jednotu křes�anů

Jako již tradičně každý leden, tak
i letos proběhnou dva týdny modliteb
za jednotu křes�anů. První „Alianční
týden modliteb“ proběhne v týdnu od
5. do 12. ledna 2003 s mottem: „Vyzná-
vejte hříchy jeden druhému a modlete
se jeden za druhého, abyste byli uzdra-
veni. Velkou moc má vroucí modlitba
spravedlivého“ (Jk 5,16). Druhý „Tý-
den modliteb za jednotu křes�anů“ pro-
běhne od 18. do 25. ledna 2003 s mot-
tem: „Tento poklad máme však v hlině-
ných nádobách.“ (2 Kor 4,7)

Podrobný program obou týdnů na-
leznete na internetových stránkách
ČBK, resp.: http://tisk.cirkev.cz/art/
clanek.asp?id=3319. (Více o ekume-
nismu najdete na druhé a třetí stránce
tohoto Zpravodaje)

Tříkrálová sbírka 2003
Počátkem ledna 2003 se uskuteční

v celé České republice Tříkrálová sbír-
ka. Jejím organizátorem bude z rozhod-
nutí České biskupské konference
v každé diecézi místní diecézní, příp.
arcidiecézní Charita. Tak, jako již v mi-

nulých letech budou skupinky tříkrálo-
vých koledníků provádět sbírku ve pro-
spěch těch, kteří jsou odkázáni na po-
moc Charity.

V Tříkrálové sbírce prováděné
v lednu 2002 se nám v Pražské arcidie-
cézi podařilo pomocí sběracích poklad-
niček vybrat cca 1.500.000 Kč. Když
k tomu připočteme peníze, které přišly
na účet rozdanými „tříkrálovými“ slo-
ženkami, celkový přínos Tříkrálové
sbírky byl téměř 2.800.000 korun. A to
již není zanedbatelná částka. Za takto
vybrané peníze byla podpořena řada
sociálních projektů. Část financí byla
předána do míst, kde byly peníze vy-
brány na schválené projekty sociální
pomoci Farním charitám a farnostem,
které se do sbírky zapojily. Zbytek pe-
něz byl použit na vybudování Charitní-
ho skladu humanitární pomoci v Du-
blovicích u Sedlčan a na podporu vzni-
ku projektu Domácí péče v některých
farnostech.

Peníze získané v Tříkrálové sbírce,
kterou nyní plánujeme, budou použity
zčásti opět v místech, kde byly vybrány
(80 % po odečtení nákladů na provoz
sbírky) a dále na rekonstrukci prostor

nově budovaného Stacionáře Arcidie-
cézní charity Praha pro postižené děti
v Berouně a vybudování Výdejny jídel
pro lidi v nouzi v Praze Karlíně.

Věříme, že podpoříte myšlenku Tří-
králové sbírky a společnými silami
pomůžeme těm, kteří naši pomoc po-
třebují.

I letos se bude sbírka provádět dvě-
ma způsoby (současně): sběracími po-
kladničkami a složenkami. Česká pošta
bude doručovat do všech pražských do-
mácností složenky s informačním letáč-
kem o smyslu sbírky. Složenky budou
k dispozici též u koledníků, kteří budou
vybírat peníze do pokladniček.

Žádáme Vás, abyste se zapojili do
pořádání Tříkrálové sbírky. V tisku,
rozhlase i televizi budou občané infor-
mováni o chystané akci. Věříme, že
s Vaší pomocí bude sbírka ještě úspěš-
nější, než ty, které jsme konali v minu-
lých letech. Můžeme tak společně po-
moci těm, kteří nás potřebují.

Veškeré informace týkající se Tří-
králové sbírky obdržíte v sídle Arcidie-
cézní charity Praha, Londýnská 44,
Praha 2. Telefon: 224 246 519 (73)
paní Glendová.

Arcidiecézní charita Praha

Řada lidí se ptá, co jim tento rok
přinese. Je jisté, že přinese věci
příjemné a nepříjemné a nic nám
celkem nepomůže, když budeme

dopředu vědět, kolik bude kterých. Důležitější je otázka, co přineseme my.
Co přineseme do tohoto roku, do vlastního života, do života svého okolí, do

života světa. Mnoho lidí se na to ptá i mimo oblast víry. Chtějí přinést víc a víc
snahy, úsilí, lidských hodnot. Snažit se a pracovat je opravdu nutné, i pro křes-
�ana. Ale křes�an není odkázán jen a jen na to, co vyprodukuje. Křes�an je, po-
kud opravdu věří, člověkem, který je naplňován Bohem, který je naplňován
jeho Duchem. A to je to nejpodstatnější, co vnášíme do světa, to je to, čím je naše
snaha teprve opravdu účinná, zhodnocená. Nepřehlédněme to, byla by škoda,
kdybychom byli jen „lidmi výkonu“, lidmi, kteří vše sázejí jen a jen na to, že

budou pracovat více a více. Být plným Boha může být jen ten, kdo mu opravdu věří, a jen ten, kdo je plný Boha, vnáší do
světa – a� už dělá cokoliv – věci opravdu Boží, a tedy dobré a věčné. A v tom nás, křes�any, sotva kdo může zastoupit. ...

Nechme tedy hadačům a věštcům, a� se snaží uhodnout, co přinese budoucnost. Ale pokusme se sami plně uvěřit. Ote-
vřít co nejvíc, pokud možná docela, svůj život Bohu. Pokusme se udělat něco pro to, abychom byli bohatí Bohem, aby náš
život byl tak bohatý na plody, které vyrůstají z Boží moci a lásky, z Božího Ducha, který je v nás činný. Prospějeme mu tím
určitě víc, než kdybychom vymýšleli další a další zaručeně úspěšné recepty na odstranění zla ze světa a na štěstí pro
všechny. (Z knihy Aleše Opatrného Stůl slova, vydalo Karmelitánské nakladatelství)

Co přinese budoucnost nechme
hádat hadačům a věštcům.



Z diáře otce kardinála
1. 1. 9:30 mše sv. ze slavnosti Matky

Boží Panny Marie, Světový den
modliteb za mír v katedrále sv. Ví-
ta, Václava a Vojtěcha, Praha;
18:00 Novoroční ekumenická
bohoslužba v katedrále sv. Víta,
Václava a Vojtěcha, Praha (pří-
mý přenos ČT)

2.–3. 1. účast na přípravách Eku-
menického dne církve, SRN, Be-
rlín

5. 1. 9:00 mše sv. v kostele sv. Jaku-
ba St. a oslava 10. výročí založení
Arcidiecézního centra pro mládež
Nazaret, Praha, Kunratice

10.–18. 1. dovolená
20. 1. účast na studijním dnu Če-

ské biskupské konference, Praha;
18:00 ekumenická bohoslužba
v rámci týdne modliteb za jednotu
křes�anů, kostel sv. Vojtěcha (Pas-
torační středisko při AP) Praha,

21.–22. 1. 48. plenární zasedání Čes-
ké biskupské konference, Praha

29.–30. 1. účast na semináři o pasto-
račních výhledech, Svatá Hora

Z diáře biskupa Herbsta
3. 1. 16:30 mše sv. u sv. Ludmily, ná-

městí Míru – vyslání koledníků
v rámci Tříkrálové sbírky

5. 1. 10:00 mše sv. s udílením svátosti
biřmování, kostel sv. Václava –
Vršovice

9. 1. 18:30 účast na „Večerech pod
Sluncem“, komunitní centrum No-
vé Butovice; pořádá ADCM

11. 1. 14:00 mše sv. ve Svaté Dobrotivé
12. 1. setkání se skauty v Koby-

lisích
19. 1. 8:30 mše sv., Kladno-Rozdě-

lov, 10:45 mše sv. – Buštěhrad
20.–22. 1. plenární zasedání ČBK,

klášter kapucínů, Praha
26. 1. 10:30 mše sv., Stará Boleslav

28.–30. 1. seminář o pastoračních
výhledech, Svatá Hora
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Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ
(Vzhledem k uzávěrce mohou diáře

zaznamenat pouze dlouhodobě
plánované akce našich biskupů.)

Slavnost Zjevení Páně – 6. 1.
Zjevení Páně je veřejným představením spásy, kterou Ježíš přináší celému svě-

tu. Matouš (2,1–12) ve svém úryvku předkládá několik historických prvků a sta-
rozákonních odkazů (srov. Iz 60,1–6; Nm 23–24; 1 Král 10,1–13; Mich 5,1) a ho-
voří o mimořádném zjevení, díky němuž mudrci poznali v Ježíši židovského krá-
le a Krále celého světa. Teprve v pátém století se vžilo přesvědčení, že mudrci by-
li tři (podle počtu jejich darů) a v osmém století jim byla přisouzena jména
Kašpar, Melichar a Baltazar. Matouš představuje tyto mudrce jako učené muže,
kteří, jakožto zástupci pohanů, opěvují důstojnost Ježíše, hlavní postavy evange-
lia. Hledají ho („Kde je ten narozený židovský král?“: v. 2), poznávají v něm Me-
siáše: („Padli na zem a klaněli se mu“: v. 11) a sklánějí se před jeho prostotou
a chudobou („Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato /jako králi/, ka-
didlo /jako Bohu/ a myrhu /jako člověku/“: v. 11bc).

Na rozdíl od nich se Herodes a celý Jeruzalém při zprávě o narození Mesiáše
znepokojují (v. 3) a snaží se ho najít, aby ho usmrtili.

Betlémské dítě přináší radostnou zprávu. Musí však na sebe vzít podobu vy-
hnance a uprchnout do Egypta. Mesiáš je zároveň vyhledávaný i odmítaný, a je-
ho korouhví bude kříž. Ježíš je znamením odporu: jeho vlastní lid jej odmítá, za-
tímco ti, kdo přicházejí zdáli, jej plni naděje hledají. Betlém se stává novým Sió-
nem – shromážděním všech národů (v. 5–6.8), zatímco Jeruzalém bude odvržen.
Nový Boží lid, dědic dávných zaslíbení, je pokračováním starozákonního lidu,
avšak tvoří jej ti, kdo s ochotným srdcem hledají a poznávají „jitřenku, která
vzchází v srdci“ (2 Petr 1,19).

(Z knihy Lectio Divina, vydalo Karmelitánské nakladatelství)

Svátek Křtu Páně, neděle po 6. lednu
Po dlouhá staletí očekával Izrael příchod slíbeného Mesiáše, který měl lidstvu

přinést velkorysou a nezrušitelnou smlouvu s Bohem. Tuto smlouvu přináší a sám
na sobě plně uskutečňuje Boží Syn. Ježíš Nazaretský se připojil k zástupu hříšní-
ků, kteří na břehu Jordánu čekali na přijetí křtu pokání. Ten, který je bez hříchu,
se pro spásu člověka stal největším hříšníkem a spojil své božství s lidstvím, aby
mohl to lidské proměnit v Boží.

Touto cestou má kráčet také církev, když vydává svědectví národům. Musí při-
jmout lidství s jeho hříšností a ubohostí, aby je osvobodila od smrti a působením
darů Ducha svatého a svým svatým životem je proměnila v duchovní bohatství
před Bohem. To, že se církev a každé společenství křes�anů ponořuje do lidské
hříšnosti, je pozváním pro všechny křes�any, aby nekoketovali se světem a neza-
bředli do bahna hříchu, ale aby svým čistým a neposkvrněným životem věrohod-
ně hlásali Kristovo evangelium. Pán volá všechny lidi, aby se opravdu obrátili
a uvěřili v toho, který nám oznámil pravdu Boha Otce (srov. Mk 1,15).

(Z knihy Lectio Divina, vydalo Karmelitánské nakladatelství)

Nebojme se ekumenismu (Jan Pavel II.)
Slibným impulzem k nové evangelizaci a zkrácením cesty k jednotě může být

pouze odvážné přiznání vin a omylů, za které jsou křes�ané nějakým způsobem
zodpovědní, a také velkorysá nabídka, že je s pomocí Boží napraví.

Aby byl ekumenismus plodný a autentický, vyžaduje od věrných katolíků ně-
které základní dispozice. Především je to láska, pochopení a přání živě spolupra-
covat, je-li to možné, s bratry z jiných církví nebo církevních obcí. Za druhé je to
věrnost katolické církvi, avšak bez toho, že by byly přehlíženy nebo popírány ne-
dostatky v chování některých jejích členů. Za třetí se jedná o ducha rozlišování,
aby bylo oceněno to, co je dobré a co si zaslouží chválu.

Konečně se požaduje upřímná touha po očistění a obnově, a� už osobní, pro-
střednictvím vlastního snažení orientovaného na zdokonalení osobnosti křes�ana,
nebo tím, že se každý bude „podle svých možností snažit, aby se církev tím, že
nese na svém těle ponížení a umrtvování Ježíšovo (srov. 2 Kor 4,10; Flp 2,5–8)



Pastorační
středisko
sv.Vojtěcha

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

fax: 224 31 42 58
e-mail: kancelar.ps@centrum.cz
www.vira.cz, www.pastorace.cz

St 8. 1. 9:30 Teologicko-filosofic-
ká akademie nejen pro seniory,
téma: Společná prohlídka Lorety
a jesliček v kostele „u Kapucínů“

Ne 12. 1. 16:00 Nedělní setkávání, té-
ma: Pokora

St 15. 1. 10:00 Společenství mami-
nek s dětmi

Po 20. 1. 18:00 Ekumenická boho-
služba, předsedá: kardinál Milo-
slav Vlk, kazatel: vladyka Kryštof

St 22. 1. 9:30 Teologicko-filosofic-
ká akademie nejen pro seniory, té-
ma: Jak žije sekretář pražského ar-
cibiskupa, P. Vladimír Málek

Út 28. 1. 19:30 Příprava na manžel-
ství, CPR, téma: Jak katolická cír-
kev chápe manželství

St 29. 1. 10:00 Společenství mami-
nek s dětmi

Arcidiecézní
katechetické
středisko

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

e-mail: adks@apha.cz

Balíček pro katechety
Znovu připomínáme těm katechetům,
kteří si nevyzvedli soubor materiálů
potřebných pro jejich práci, že si jej
mohou vyzvednout v návštěvních ho-
dinách v ADKS. (Balíček obdrží zdar-
ma všichni, kteří mají platnou kanonic-
kou misi a plní řádně povinnosti vy-
plývající z katechetické služby).

Katechetický kurs
Účastníci katechetického kursu vstu-
pují do závěrečné čtvrtiny studia.
Zájemci o studium, které bude otví-
ráno od příštího školního roku, se
mohou předběžně evidovat v ADKS.
Zde se také dozví bližší aktualizované
informace.
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den ode dne očiš�ovala a obnovovala, dokud si ji Kristus nepřipraví slavnou, bez
poskvrny a vrásky (srov. Ef 5,27)“ (UR 4).

(Jan Pavel II.: Nebojme se pravdy, Zvon, Praha 1997, 111–12)

Zakotvení ve vlastní víře a veliká otevřenost vůči druhému
člověku (Józef Augustyn)

Dialog s lidmi jiných vyznání a náboženství nevylučuje věrnost vlastnímu vy-
znání, naopak ji přímo vyžaduje. Relativizace jednotlivých vyznání nejenže ne-
prospívá ekumenickému dialogu, ale od samého začátku jej činí jalovým a pus-
tým. Opravdový náboženský dialog může být plodný pouze tehdy, je-li z obou
stran veden v duchu pravdy.

Kromě hlubokého zakotvení ve vlastní víře je k ekumenickému dialogu ne-
zbytná veliká otevřenost vůči druhému člověku. Výsledkem opravdového dialo-
gu vyznání má být nejen hlubší setkání lidí odlišné víry, ale také – a asi především
– hlubší setkání se samotným Bohem. Dialog vyznání vedený s upřímností, v du-
chu pokory a vzájemné otevřenosti je vždy dialogem víry, dialogem o pravdě,
která osvobozuje od vzájemných předsudků a neporozumění, jež narůstala po ce-
lá dlouhá staletí.

(Józef Augustyn: Kdo je můj bližní?,
Karmelitánské nakl., Kostelní Vydří 1997, 42–43)

Čteme z internetových stránek
Tentokrát k tématu ekumenismus:

� Soubor mnoha textů o jednotě a ekumenismu
www.pastorace.cz/jednota

� Ekumenismus podle dokumentu II. vatikánského sněmu 
Unitatis Redintegratio
www.kaplnka.sk/dogmatika/deecum.html

� Ekumenismus a katolické církevní právo (Felix Bernard)
spcp.prf.cuni.cz/1-10/ekum.htm

� Více úrovní jednoty (Raniero Cantalamessa)
www.cho.cz/www/index.php?clanek=81

� O ekumeně s Kájou Řežábkem
www.cho.cz/www/index.php?clanek=172

� Charta oecumenica. Směrnice pro růst spolupráce mezi církvemi v Evropě.
www.cirkev.cz/tisk/Dokumenty/Charta.htm

� Program Aliančního týdne modliteb 
a týdne modliteb za jednotu křes�anů v lednu 2003
tisk.cirkev.cz/art/clanek.asp?id=3319

� Post-ekumenismus? (Jan Spousta)
www.getsemany.cz/index.asp?c=249

� Pro mnoho katolíků je papežova omluva úlevou 
(z rozhovoru s Prof. PhDr. Janou Nechutovou CSc.)
www.katolik.cz/texty/hus/hus.asp



Skalecká křížová cesta
Nezapomeňte na naši soutěž a posílej-
te svá díla do ADKS. Připomínáme, že
se jedná o jeden výjev ze zastavení kří-
žové cesty, rozměr A3 na výšku, tech-
nika libovolná. Podrobné podmínky
byly v říjnovém Zpravodaji.

Svatý Martin už popáté
na Vyšehradě
Spolu se stovkami dětí a dalších účast-
níků letos zachránil svými svatomar-
tinskými penězi 56 malomocných
(ověřená zpráva z Likvidace Lepry,
kterou obdržela spoluorganizátorka
akce – skautka a katechetka MUDr.
A. Švecová). Vybralo se totiž 8 405,70
Kč. (Pokud se vám bude zdát těch se-
dm desetníků legračních, je dobré je
brát vážně, jak komentoval nález jed-
noho z nich na vyšehradské cestě vlče
Dáda „...každý desetník dobrý, protože
platí...“).

Centrum pro rodinu
Ing. Jiří Musil, Thákurova 3

160 00 Praha 6
tel: 220 181 777, 220 181 613

e-mail:cpr@iol.cz
http://www.volny.cz/cpr.praha

Příprava na manželství
26. listopadu skončila podzimní spo-
lečná příprava na život v manželství,
kterou prošlo dvacet párů snoubenců.
Tradičně nejméně obsazený kurz jsme
využili k tomu, abychom si vyzkoušeli
možnost určitých inovací ve formě pří-
pravy. Položili jsme mnohem větší dů-
raz na práci ve skupinkách. Během tří
večerů skupinky předcházely závěreč-
nému shrnutí formou přednášky, jeden
večer dokonce nebyla přednáška vů-
bec. Pokusili jsme se více propracovat
program skupinové práce. K těmto
změnám jsme přistoupili z toho důvo-
du, protože nás trápilo, že účast někte-
rých snoubenců na přípravách byla pa-
sivní. Ukazuje se, že oživení příprav
různými tematickými úkoly může být
užitečné, nesmíme však zapomínat na
to, aby snoubenci měli i přes intenziv-
ní program možnost sdílení s ostatními
snoubenci i s manžely.

Příští hromadná příprava na život
v manželství začíná v úterý 21. 1. 2003
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ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE
Rekolekce pro katechety

V rámci AKF (arcidiecézní katechetické formace) se konala v sobotu 30. 11.
v Pastoračním středisku v Praze rekolekce pro katechety. Katechetů se ujal
Mons. ThDr. Ing. Aleš Opatrný, biskupský vikář pro katechezi. Náplní byla tři
zamyšlení vycházející z Novo millenio ineunte: Kristova výzva z Lk 5,4, vybíd-
nutí ke kontemplaci Kristovy tváře a zamyšlení o všeobecném povolání ke sva-
tosti. Účastníci měli možnost adorace, přistoupit ke svátosti smíření a na závěr
slavit společně mši svatou.

Děkujeme všem katechetům, kteří pochopili nezbytnost dalšího vzdělávání
a potřeby duchovní formace. Děkujeme i těm, kteří se ze závažných důvodů
omluvili a věříme, že se s nimi setkáme příště.

Při této příležitosti připomínáme – opět v rámci závazné AKF – metodický
den, který se bude konat 26. 4. 2003.

Křes�anská poradna pro ženy v Praze funguje již 4. rok
Křes�anská poradna pro ženy se sídlem v Praze 6 (Thákurova 3), kterou zalo-

žila Unie katolických žen, vstupuje do čtvrtého roku svého působení.
Činnost poradny zajiš�ují dobrovolné pracovnice, které telefonicky zprostřed-

kují kontakt s odborníky: lékařem (interna, alergologie, gynekologie), psycholo-
gem (sebepřijetí a sebehodnocení, vztahy a komunikace v rodině i v zaměstnání),
právníkem (civilní a církevní právo), knězem (morální problémy, otázky svědo-
mí, duchovní pohovor, problematika sekt). Poradna pro ženy může rovněž zpro-
středkovat kontakt s Poradnou pro ochranu nenarozeného života a s Poradnou
domácí hospicové péče.

Kontakt: úterý a čtvrtek od 10:00 do 17:00 hodin; tel: 220 181 329.

Svatohorská setkání
Během listopadu a prosince se na Svaté Hoře uskutečnily tři semináře o pas-

toračních výhledech diecéze. Na každém setkání se sešli kněží ze skupiny tří ne-
bo čtyř mimopražských vikariátů s naším pražským arcibiskupem, pomocnými
biskupy a generálním vikářem, aby společně uvažovali o situaci ve svých farnos-
tech a vikariátech a o způsobu pastorace v bližší budoucnosti s ohledem na celek
arcidiecéze, její potřeby a možnosti. Shromáždila se tak řada poznatků z terénu,
které se v mnohém shodují s celkovým obrazem situace u nás a v některých mís-
tech či oblastech se naopak výrazně liší. Vzniká tak jakási mozaika zkušeností,
nápadů a podnětů, které je třeba navzájem srovnat, uspořádat a nabídnout tento
zajímavý a užitečný materiál k další diskusi nejen kněžím, ale všem, kteří si o ži-
vot církve u nás dělají starost.

V blízké budoucnosti nelze jistě v životě arcidiecéze očekávat nebo plánovat
revoluční změny, ale právě tak je zřejmé, že nelze počítat jen s mechanickým po-
kračováním v dosavadní cestě. Vede k tomu jak stále se zvětšující nedostatek
kněží, tak změněná demografická i společenská situace zejména a českém ven-
kově.

Problémy Prahy, které se v řadě ohledů liší od problémů venkova, budou re-
flektovány na obdobném semináři s pražskými kněžími v lednu 2003.

Tyto semináře mají být počátkem dlouhodobého poznávacího a tvůrčího pro-
cesu ve farnostech, vikariátech a arcidiecézi, který by měl přispět k lepšímu při-
způsobení pastorace reálným potřebám i reálným silám a možnostem, kterými
arcidiecéze disponuje. Nelze totiž jen mluvit o tom, co bychom rádi měli, ale je
třeba také vidět, čeho jsme a čeho nejsme schopni i to, jak můžeme sil i prostřed-
ků, které máme k dispozici, co nejlépe využít.

Red.



v 19:30 v Pastoračním středisku sv.
Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6. Snouben-
ci se přihlašují předem telefonicky ne-
bo mailem v Centru pro rodinu, nej-
později do úterý 14.1.2003. Snouben-
cům předem zašleme formulář přihláš-
ky, vstupní dotazník a informace
o přípravě. V úterý 11. 2., tedy v době
jarních prázdnin v Praze příprava ne-
bude, závěrečný večer se uskuteční
v úterý 18. 3. Následující hromadná
příprava se bude konat od 8. 4. do 27.
5. 2003.

O dalších formách přípravy na man-
želství pořádaných Centrem pro rodinu
nebo jinými subjekty se můžete infor-
movat telefonicky nebo na našich in-
ternetových stránkách v rubrice Pro-
gramy pro snoubence.

Světové setkání rodin
a modlitba za rodiny
IV. světové setkání rodin se uskuteční
v Manile na Filipínách ve dnech
22.–26. ledna 2003. Pochybuji o tom,
že by se některá rodina z naší diecéze
na základě této informace na světové
setkání do Manily vypravila, ale přesto
bych vás chtěl poprosit, abyste pokra-
čovali ve čtení.

V souvislosti s tímto světovým set-
káním rodin vypracovala Papežská ra-
da pro rodinu katecheze určené pro
kněze a vedoucí rodinných společen-
ství. Těchto dvanáct textů je zaměřeno
především na rodiny, jejichž všichni
členové žijí intenzivně z víry, ale ně-
které části mohou být inspirující i pro
rodiny, které toto kriterium tak úplně
nesplňují. Český překlad katechezí na-
leznete na internetových stránkách
Centra pro rodinu, Programy pro
rodiny.

Kromě toho budou prostřednictvím
okrskových vikářů šířeny do farností
letáčky s textem modlitby Jana Pavla
II. „Za rodinu“.

Věnujme v měsíci lednu více pros-
toru modlitbě za rodinu vlastní i za ro-
diny našich bližních, a� už žijí z víry
nebo ne. Je to určitě užitečnější než že-
hrání na to, že rodina je dnes ve velké
krizi.

Další podněty k modlitbě v rodině
či ve společenství rodin najdete na in-
ternetových stránkách Centra nebo se
můžete na nás obrátit telefonicky –
a nejen v lednu!
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Býváme slabí aneb konference o mládeži
Koncem listopadu se v Praze konala 8. konference o mládeži s mottem „Evan-

gelium je pořád velmi silné, jen my býváme docela slabí“. Letošní konference
byla zaměřena na téma „Jak prohloubit naši odpově] na požadavky a očekávání
mladých lidí“. Konferenci pořádala sekce pro mládež při ČBK a sešli se na ní
pracovníci s mládeží z nejrůznějších katolických proudů a názorových směrů.

Součástí setkání byly i diskuse, jejichž výsledky účastníci formulovali v ně-
kolika bodech. Podrobný neoficiální zápis celé konference lze najít na 
www.signaly.cz.

Výběr ze závěrů konference:

1) Život mladých lidí, jejich požadavky a očekávání je nutné dobře znát.

2) Současní mladí lidé hledají především možnost, jak uplatnit svou svobodu
a jak prožít hlubokou lásku. Potřebují, abychom jim vytvořili prostor, kde
budou bráni vážně. Jen tak mají šanci, že získají důvěru v sebe i nás, a tím
i potřebnou motivaci k chuti být skutečně dospělými, nejen nezávislými „pu-
ber�áky“.

3) Vytvoření takového prostoru ze strany církve konkrétně znamená nabídnout
těmto mladým lidem nejprve skutečně lidské přijetí a autentické svědectví
osobní víry v Ježíše Krista včetně vlastního hledání, nejistot i chyb, následně
pak společenství, které je dokáže podepírat i pravdivě a kompetentně odpoví-
dat na jejich otázky, hledání a pochybnosti.

4) Zjednodušeně řečeno, mladí lidé od nás nejen očekávají, ale skutečně potře-
bují, abychom na ně měli čas, skutečně žili svou víru, odpovídali na jejich
otázky a byli pravdiví ve slovech i jednání.

5) To před nás ale staví tři velké úkoly, které zatím nedostatečně zvládáme jako
jednotlivci i celek našeho církevního společenství:
� správně hospodařit s časem a silami
� zajistit kvalitní systém sebevzdělávání i vzdělávání
� pročistit naši komunikaci uvnitř církve i církve navenek

6) Uznáváme sice, že čas je Božím darem, prakticky všichni ale zažíváme na
sobě i ostatních, že se nám ho nedostává ani na ty úkoly, které považujeme za
důležité.
Cestu z toho vidíme:
� ve správném stanovení priorit – což znamená i schopnost soustředit síly (lid-

ské i materiální) na to důležitější a mít odvahu opustit méně důležité
� v naplňování principu katolického sociálního učení – subsidiarity – i v rámci

církve: řešit a rozhodovat záležitosti na té nejnižší úrovni, kde se řešit
mohou

� v praktickém naplnění učení o charismatech a konkrétních obdarováních
� v daleko větší schopnosti spolupracovat

7) Napomáhat mladým lidem při jejich cestě k lidské i křes�anské dospělosti
mohou jen lidé dostatečně zralí, ochotní stále pracovat na vlastním růstu. To-
též je třeba nabízet i mladým lidem. Jde tedy o účinnou lidskou i křes�anskou
formaci.

8) Přes množství dobré vůle a jasnou „teorii“ vázne na mnoha rovinách komuni-
kace uvnitř naší církve a ještě hůře dopadá komunikace naší církve s ostatní
společností. To cítí mnozí mladí lidé i uvnitř církve jako známku velké uzav-
řenosti a nepravdivosti.

Příští konference se bude konat 28. a 29. 11. 2003.



Osamělé maminky
V novém roce budou pravidelná setká-
ní pokračovat v Komunitním centru sv.
Prokopa, Praha – Nové Butovice (me-
tro B – Hůrka) v sobotu 11. 1. 2003 od
14:00 do cca 17:00. Srdečně zveme
rozvedené, svobodné a vdovy, které ži-
jí se svými dětmi samy, bez partnera.
Program tvoří modlitba, vzájemné sdí-
lení a informace o dalších programech.
Hlídání dětí je možné zajistit pouze po
předchozím telefonickém oznámení
v Centru (220 181 777) min. týden pře-
dem.

Aktuální rychlé informace o akcích
pro osamělé maminky získáte na adre-
se www.acein.cz/19606, nebo na tele-
fonním čísle 12612, kde se ptejte na
„OSAMĚLÉ MAMINKY – PRAHA“.

Arcidiecézní
centrum mládeže

Kostelní nám. 16
148 00 Praha 4 - Kunratice

tel: 244 910 469
fax: 244 912 713

e-mail: adcm-pha@volny.cz
http://www.signaly.cz

Nabídka pro Tebe
„Pokud jde o úlohu vás mladých, řeknu
to jednoduše: jste nenahraditelní. Ne
pro to, co můžete svými pouze lidskými
silami, ale pro to, co můžete skrze víru
v Boha pokoje, který sám vstupuje do
kultury a plně se nasazuje pro pokoj
a mír. Mějte jen: čistou motivaci, kte-
rá vás učiní zářícími, ducha naděje,
který vás učiní stálými, pokoru lásky,
která vás učiní věrohodnými.

Odvažuji se říci, že se mladý člověk,
který by nevěnoval tou či onou formou
nějaký delší čas službě druhým, nemů-
že nazývat křesEanem: vždyE tak velké
a tak četné jsou požadavky bratří
a sester, kteří nás obklopují.“ (Jan Pa-
vel II., Turín 1988)

Jednou z možností, jak naplnit pa-
pežovu výzvu je volontariát.

Jsi srdečně zván/a mezi mladé lidi –
volontéry, kteří se rozhodli darovat rok
svého života službě druhým.

Více informací na www.volny.cz/
dobrovolnik nebo v Arcidiecézním
centru pro mládež.

Termíny přípravy r. 2003: 10.–12.1.;
14.–16.2.; 14.–16.3; 25.–27.4.;
22.–25.5.; 20.–22.6.

Tání
Na jaře tají nejen ledy, ale doufáme, že
také roztají ledy mezi námi při hudeb-
ním festivalu TÁNÍ. Zveme Vás srdeč-
ně na přehled současné křes�anské po-
pulární hudby v podání několika sku-
pin, v nichž hrají také příslušníci růz-
ných církví. Pozvání přislíbily zatím
skupiny NOI, Bezefšeho, v jednání je
pět dalších. Hudební festival bude mít
benefiční charakter a jeho výtěžek vě-
nujeme prostřednictvím sdružení
ADRA na konkrétní místo postižené
loňskými povodněmi. Zaznamenejte si
tedy již dnes termín vskutku jarní – 1.
března 2003. A místo? Sál SOU sta-
vebního v Praze-Hrdlořezích. Na vidě-
nou se těší ADCM Praha.

Komunita
Chemin
Neuf

a Misijní centrum
Dům Michael, Apolinářská 10

128 00 Praha 2
tel./fax: 224 920 598, 224 921 314

e-mail: michael@misie.cz
http://www.misie.cz

Společenství mládeže
Ve čtvrtek od 17 hodin jsou v Domě
Michael otevřené dveře pro mladé lidi.
Bratři a sestry jsou k dispozici k poví-
dání, nebo k duchovnímu rozhovoru
(možnost zpovědi). Od 17:30 do 18:00
je v kostele možnost adorace. Je též
možné modlit se v kapli Domu Micha-
el. Potom lehká večeře a v 19 hodin za-
zpíváme v kostele večerní chvály za
jednotu křes�anů. Od 19:30 hodin po-
kračujeme setkáním v Domě Michael.
Každý první a třetí čtvrtek v měsíci
probíhá SETKÁNÍ NAD FILMEM.
Společenství je otevřené všem (srdeč-
ně zveme i hledající).

Otevřená modlitební skupina
Každé úterý ve 20:00 v porodnici
v 1. patře (Apolinářská 18, Praha 2),
věková hranice neomezena.

Liturgie
� Večerní chvály za jednotu křesEanů
(obvyklé večerní chvály s úmyslem za
jednotu křes�anů) – čtvrtek
v 19:00 v kostele sv. Apolináře
� Mše svatá v kostele sv. Apolináře –
neděle v 18:00 mše svatá
� Mše svatá v Kapli sv. Kříže (v 1. p.
porodnice v Apolinářské 18, Praha 2)
– úterý v 18:00
� Adorace – úterý v 17:30–18:00
v Kapli sv.Kříže (v 1. p. porodnice,
Apolinářská 18, Praha 2), čtvrtek
17:30–18:00 v kostele sv.Apolináře

Komunitní
centrum 
sv. Prokopa

V Hůrkách 1292/8,
158 00 Praha 5 – Nové Butovice,

tel. 251 610 850, 251 627 400,
e-mail: mail@centrumbutovice.cz,

www.centrumbutovice.cz

Pozvání k účasti na semináři
„Povolání a věrnost“
Jádrem semináře je téma povolání
a rozlišování s pozváním k nové, hlu-
boké odpovědi Boží lásce. Cílem semi-
náře je více se otevřít působení Ducha
sv. a hlouběji vstoupit do svobody
v Kristu. Seminář je určen pro všech-
ny, kteří touží prohloubit svůj vztah
s Bohem.

Od účastníků se předpokládá, že již
absolvovali nějaký základní seminář.
Dále se předpokládá, že se účastníci
zodpovědně zaváží k účasti na všech
setkáních a společných bohoslužbách
a také ke každodenní modlitbě, čtení
Písma a rozjímání v souvislosti s jed-
notlivými tématy semináře. Rozsah se-
mináře: 10 týdnů (setkání 1x za týden
vždy v pondělí od 19:00 do 21:00 + 3
setkání na bohoslužbách a adoraci
v rámci těchto deseti týdnů). Termín:
6. 1. 2003 – 17. 3. 2003 (kromě 10.2.
2002). Místo konání: Komunitní cen-
trum sv. Prokopa, Praha 5 – Nové Bu-
tovice, V Hůrkách 1292/8. (Stanice
metra Hůrka). Kontaktní osoba a při-
hlášení: P. ThLic. Mariusz Ku niar, tel.
251 618 893, 251 614 947, e-mail: ma-
riusz.kuzniar@centrum.cz. Je možné
se přihlásit i dodatečně.
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Modlitební společenství
Zveme vás na otevřené modlitební
společenství s tematickými skupinami.
Schází se každé sudé úterý v měsíci od
19:00 do 21:00.

„Prokopská zastavení“
Přednáškový cyklus „Prokopská zasta-
vení“ se koná pravidelně třetí úterý
v měsíci od 18.30 hod.

Přemýšlení nad Katechis-
mem katolické církve
Zveme Vás k přemýšlení nad Kate-
chismem katolické církve ve středy od
20 hod.

Katolická
Charismatická
obnova
http://www.cho.cz

Koordinátor obnovy: P. Pavel Semela,
Pastorační středisko, Kolejní 4,
Praha 6, 160 00, obnovach@cbox.cz,
http://www.cho.cz

Otevřená společenství:
Praha 5 – Smíchov, úterý
20:00–22:00, nám. 14. října, boční
vchod do kostela sv. Václava. Kon-
taktní osoba: Hana Schmittová.
Praha 10 – Vršovice, úterý
19:00–21:00, zadní vchod do kostela
sv. Václava, nám. Svat. Čecha. Kon-
taktní osoba: Václav Novák.

Akce:
7. 1. od 19:00–20:00 adorace v kostele
sv. Josefa, Josefská 4, Praha 1 – Malá
Strana. Adoraci vede společenství při
farnosti sv. Tomáše.

Divadlo 
Miriam

Ke Strašnické 10, Praha 10
tel: 224 216 705 nebo 604 541 680
e-mail divadlo.miriam@volny.cz
www.volny.cz/divadlo.miriam

P r e m i é r a :
ve středu 22. ledna v 19 hodin,
Návštěvník, Eric-Emmanuel Schmitt,
fiktivní setkání slavného rakouského
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psychiatra Sigmunda Freuda s nezná-
mým návštěvníkem

P ř e d s t a v e n í  p r o  d ě t i
V neděli 26. ledna v 15 hodin, Pohád-
ka za tři facky, Jan Vladislav, volné
zpracování italské lidové pohádky

P ř e d s t a v e n í  p r o  d o s p ě l é
Ve čtvrtek 30. ledna v 19 hodin, Dámy
a pánové, Dámy a pánové, račte si po-
slechnout zhudebněné verše Jiřího
Ortena a Petra Eisnera

YMCA
Na Poříčí 12, Praha 1 

tel.: 224 872 407 
zázn.: 224 872 163

e-mail: kluby@ymca.cz

Výtvarné kluby: pro maminky s dět-
mi od 2 let – čt 14 h.,
keramika, školáci – čt 15 h.,
příprava na střední i vyšší školu
s uměl. zaměřením – čt 17 h.
Sportovní kluby: cvičeníčko – děti od
3 let – út 15 h.,
aerobic pro dívky od 10 let – st 16:30,
plavání pro předškoláky – st 12 h.,
stolní tenis pro děti od 8 let – po od
15h.,
míčové hry pro děti 6 let– po 14h.,
cvičení pro tělo a duši pro dospělé – so,
relaxační cvičení dětí s rodiči, vychá-
zející z jógy – vhodné pro hyperaktiv-
ní děti, i děti s problémy pohybového
aparátu v po od 9:30 do 10:15,
relaxační cvičení pro dospělé zaměře-
né na bolesti zad a kloubů v po od
10:30 do 12:00 h.
Hudební kluby: „Hrajeme si u ma-
minky“ komponovaný pořad pí. prof.
Rákosníkové pro děti od 3 let a dospě-
lý doprovod st 10:00,
hudební kroužek pro děti od 3 let – út
14 h.,
Zpíváníčko – pěvecký soubor děti od
3 let – po 16 h.,
Veselé pískání– základy flétny – děti
od 4 let – út 8:45 h.,
malá hudební tělesa, výuka hry na flét-
ny, kytary, klavír a housle – dle dohody
s vyučujícím.
Tvořivé kluby: řezbářský pro děti od
9 let – st 16 h.,
korálkománie – tvořivá odpol., děti od
6 let – po 15 h.,

Ymčata – oddílek skautského typu –
děti od 6 let – pá 15 h.
Sovička – dopolední klub dětí od 3 let
s velkou pestrostí programu – hudebně
pohybová, výtvarná, sportovní a rela-
xační část, návštěvy divadel, galerií,
výlety. Út, st, čt od 8:30 h.
Klub Fojtka – zaměřený na turistiku,
cykloturistiku, vodáctví, atd. – schůz-
ky dle dohody
Korálky a jiné řemeslné činnosti pro
mládež a dosp. – po 17:00–19:00 – ko-
rálky, malba na hedvábí, paličkování,
tkaní, drhání, šustí, drátování, orega-
my, návrhářství
Zápisy do klubů i na výuku na hu-
dební nástroje na druhé pololetí
s placením školného začne od 6.1.03.
Placení školného z provozních důvo-
dů pouze v týdnu od 6. 1.–10. 1. 03 !

Kniha „Hrajeme si u maminky“
Konečně vychází kniha vzešlá z dlou-
holetých zkušeností naší vyučující
prof. Jiřiny Rákosníkové s ilustracemi
ak. malíře J. Kudláčka. Kniha je urče-
na dětem od tří let. Obsahuje výběr
z lidové i umělé poezie, písní, dět-
ských her a ukolébavek. Provází své
čtenáře od adventu k adventu. V YK
i na všech našich akcích bude k dispo-
zici k nahlédnutí i k zakoupení. Jistě ji
uvidíte i na pultech vašich knihkupců.
Cena 160,– Kč

Seminář nad knihou
Hrajeme si u maminky
s pí. prof. Rákosníkovou
Je určen všem zájemcům, zejména
rodičům, studentům a pedagogům.
Uskuteční se v YK ve čtvrtek 9. 1.
2003 od 10:00–12:00. Je nutné se při-
hlásit předem !

Opakovací taneční kurzy
pro mírně pokročilé, na kterých si
osvěžíte své taneční dovednosti před
plesovou sezónou. 4 lekce v tyto led-
nové středy 8. 1., 15. 1., 22. 1., 29. 1.
od 19:30 do 21:15 v sále Paláce
YMCA v přízemí – Na Poříčí 12, Pra-
ha 1. Cena za pár: 800,– Kč.

Přihlásit se a zaplatit je lépe
v YMCA klubech předem, nejpozději
na první lekci.

Tradiční tříkrálový karneval
Dětský karneval proběhne jako obvy-



kle v tělocvičně Sportcentra YMCA
v sobotu 11. 1. 2003.
V 10:15 pod patronací YMCA klubů,
ve 13:30 pod patronací Farnosti sv.
Ignáce.
Rej masek, tanec, soutěže, hry, malá
vystoupení, tombola, ve které vyhrává
každý.

Diskotéka pro – náctileté
se rozjede v sobotu 11. 1. 2003 po
skončení karnevalu tj. cca v 16:00 v tě-
locvičně Sportcentra paláce YMCA.
Těší se na vás DG Filip Ge.

Lyžařské a muzikantské jar-
ní prázdniny
Od neděle 9. 2. do pátku 14. 2. 2003
v Antonínově. Běžky, sjezdovky dle
domluvy, hry na sněhu, horská turisti-
ka, muzicírování, korálkománie atd.
Předběžná cena: 2.000,– členové/
2.200,– Kč + 200 Kč na vleky.

První společenský večer
YMCA
je naplánován na magický termín
22. 2. 200(3) od 19:00 v prosto-
rách YMCA. K tanci i poslechu hraje
skupina YMCA klubů R.I.P. Občers-
tvení, diskotéka, společenský tanec,
zpívání. Vstupné 80,– Kč ke stolům
(lístek je třeba zakoupit či závazně ob-
jednat pokud možno předem – kvůli
počtu stolů na parketu) a 40,– Kč pro
ostatní.

Unie
katolických
žen

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

e-mail: ukz@volny.cz

UKŽ zve všechny zájemce na lednové
přednášky:

8. 1. 2003 v 10:00 – Etika v podni-
kání – přednášející: PhDr. Luděk Kol-
man, CSc., refektář Emauzského kláš-
tera, Vyšehradská 49, Praha 2 (ve spo-
lupráci s ČKA)

15. 1. 2003 ve 14:30 – Švýcarsko –
pokračování – přednášející: Dr. Jiří
Hoppe (přednáška s diapozitivy), Farní
klub u P. Marie Sněžné, Jungmannovo
nám. 18, Praha 1

Pozvánka na sněm UKŽ
11. sněm UKŽ se bude konat dne 22.
února 2003 v budově Arcibiskupského
semináře, Thákurova 3, Praha 6 (zase-
dací sál, 3. patro) na téma: „Co očeká-
váme od Evropské unie?“.

Program: 8:00 Registrace; 9:00
Slavnostní zahájení; dopoledne: Zprá-
va o činnosti, volby výboru UKŽ.
Přednášky „Potenciální ekonomické
dopady vstupu ČR do EU“, „Rodinná
politika a EU“, „Být si vědoma své
hodnoty“. Oběd. Odpoledne: práce ve
skupinkách v návaznosti na témata
přednášek. Nové podněty pro práci
UKŽ v regionech. 17.30 Mše sv. Infor-
mace a přihlášky v kanceláři UKŽ na
výše uvedené adrese.

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

Hnutí
Světlo-Život

Husova 8, 110 00 Praha 1
http://www.svetlo-zivot.cz, 

e-mail: mamre@svetlo-zivot.cz

Oáza modlitby
Víkendové rekolekce pro cca 16 až
35tileté, od pátku večer do neděle od-
poledne, v malebném prostředí Sedl-
čanska. Chceme se nejen vidět s přáte-
li a poznat nové tváře, ale především se
setkat s Bohem. Termíny: 31. 1.–2. 2.,
7.–9. 3.

Další zprávy
Zvonkohra v Loretě
na Hradčanech:
I v mrazivém lednu roku 2003 budete
moci poslouchat naše karionisty, jak
rozeznívají loretánské zvonky:

Středa 1.1. v 15 h:
Vánoční koledy a pastorely

Neděle 5.1. ve 12 h a v 19 h:
A.Michna z Otradovic Česká
svatoroční muzika

Pondělí 6.1. ve 12 h: K.V.Holan
Rovenský: Chvalme Hospodina,
Výběr z českých koled

Všechny dny hraje Radek Rejšek
Neděle 12.1. ve 12 h a v 19 h:

Improvizace na písně o Pánu Ježíši
Neděle 19.1. ve 12 h a v 19 h:

Improvizace na duchovní písně
Neděle 26.1. ve 12 h a v 19 h:

Improvizace na duchovní písně
Tyto tři neděle hraje Kamil Novák

Sv. Norbert
Římskokatolická farnost u kostela sv.
Norberta v Praze 6 – Střešovicích, ul.
Sibeliova 49, tram 1, 2, 18, zast. „Oře-
chovka“
Mše sv.: neděle 9:00, 18:00, 21:00

pondělí – pátek18:00
sobota 8:00

Svátost smíření: půl hodiny před kaž-
dou mší sv.

Růženec: pondělí – pátek 17:30,
neděle 8:30

Adorace: čtvrtek 19:00–20:00 v tichu
20:00–21:00 s meditací a zpěvy
Návštěvní hodiny na faře: 

pondělí a středa 15:00–17:00
Katecheze dětí na faře: 

úterý 15:00–17:00
Katechumenát na faře: 

pondělí 20:00–21:00
Ping – pong na faře: 

úterý 20:00–21:00
Společenství studentů VŠ: 

středa 20:00
Farní odpoledne pro všechny: první

neděli v měsíci na faře 16:00–17:00
Liturgie hodin – breviář: 

pondělí – pátek 18:45 – nešpory

Slovenská misijná stanica
Rímskokatolicka farnosE pri kostele sv.
Norberta, mob. 604 312 400, Pra-
ha 6 – Střešovice, ul. Sibeliova 49,
tram 1, 2, 18, smer Petřiny, zast. „Oře-
chovka“
ponúka Slovákom žijúcim v Prahe
a okolí:
nedeea:15:30–17:30 spoločenstvo pre

všetkých
17:30 ruženec v kostole
20:00 adorácia v tichu kostola,
zpove]
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21:00 študentská sv. omša
pondelok, utorok, štvrtok, piatok:

9:00–12:00; 15:30–17:30 návštev-
né hodiny

streda: 20:00 spoločenstvo mladých
štvrtok: 19:00–21:00 adorácia a svia-

tos� zmierenia v kostole
sobota: 20:00 modlitebný večer mla-

dých – vigília
Každý utorok, stredu, piatok a so-

botu sa na fare o 20:00 hod. modlíme
ruženec na úmysel Sv. otca.

Kostel Panny Marie Královny
v Praze 4 – Lhotce
Ve Lhotce 36, 142 00 Praha 4, tel. 241
771 640, www.lhotecka.farnost.cz
vás zve na své Farní akademie:
v neděli 12. 1. 2003 – 16:30 – Ing.
arch. Václav Dvořák: „Interiéro-
vá úprava a nová vybavenost presbytá-
ře kostela P. Marie Královny Mí-
ru v Praze 4“
v neděli 19. 1. 2003 – 17:00 – Prof.
PhDr. Miroslav Verner, DrSc. a Dr.
Wolf Berghard Oerter: „Koptská cír-
kev v Egyptě“.

Modlitba pomocí počítače
a internetu
Pro ty, kteří mají počítač a vládnou in-
ternetem připravili jezuité meditační
stránku nazvanou „Posvátný prostor“.
Česká verze je překladem originálního
(anglického) textu, který vytvářejí irští
jezuité. Na stránce najdete texty k me-
ditaci na každý den roku a pomocné
odkazy, které vám pomohou modlitbu
správným způsobem vést.

Na jezuitskou meditační stránku se
každý uživatel internetu dostane zadá-
ním adresy www.modlitba.net anebo
z naší řádové stránky www.jesuit.cz
tím, že na úvodní stránce odklikne pa-
nel s názvem „Každodenní meditace
s jezuity“.

Doufáme, že meditační stránky při-
spějí našim čtenářům k návyku dobře
rozjímat a žít Boží slovo. Vždy� „Boží
slovo je plné života a síly“ (Žid 4,12) –
čerpejme proto z jeho bohatství.

P. Petr Přádka, SJ

Farnost Panny Marie Sněžné
Jungmannovo nám. 18, Praha 1
Přij]te zpívat koledy s kytarou v sobo-
tu 4. ledna 2003 před kostel od 14 do
16 hodin. Na kytaru doprovází Petr
Maria Lutka a Zdeněk Řeřicha.

Komise pro výchovu
a vzdělávání Ekumenické
rady církví v ČR
zve na setkání křes�anských pedagogů
na téma: Volný čas dětí a mládeže.
Brno Lipová. 14.–16. 2. 2003. Předná-
šející: Dr. Smahel a doc. Jaroslava Šic-
ková. Podrobnosti a přihlášky na tel:
271 742 326; www.ekumenickarada.cz

NEOBVYKLÝ BETLÉM
mají letos v kostele Povýšení sv. Kříže
v Praze 19 – Vinoři. Zhotovilo jej přes
300 dětí z obce a blízkého okolí. Boho-
služby v neděli a ve svátek od 9:00,
kostel v tyto dny otevřen do 11:00. Vy-
staven do 2. února.

Bratři dominikáni
z České dominikánské provincie si
v sobotu 11. ledna 2003 připomenou
nedožité 100. výročí narození svého řá-
dového spolubratra, známého českého
vědce a filosofa P. RNDr. Ludvíka
Artura Pavelky OP. Tento den bude
v 10:00 hodin slavena Mše svatá v kláš-
terním kostele sv. Jiljí v Praze na Sta-
rém Městě (Husova ul.). Poté se bude
konat ve 12:00 pobožnost u hrobu bra-
tra Ludvíka na Olšanských hřbitovech.

Přečtěte si
Ivan Kolman: Cesta do Říma.
Pěší ekumena
Jak to dopadne, když se vydají protes-
tant s katolíkem z Husince do Říma?
Slasti a strasti takové pouti vám přiblí-
ží deníkové záznamy poutníka a spiso-
vatele Ivana Kolmana, který se na tuto
cestu vypravil s Petrem Nobilisem.
Vydalo Karmelitánské nakladatelství,
cena: 149 Kč

Józef Augustin: Vedeni Bohem
Praxe duchovního vedení
Duchovní vedení probouzí živý zájem
nejen duchovních vůdců samých, ale
i jeho „pouhých“ uživatelů a také mno-
ha psychologů uvědomujících si souvi-
slost emocionálních a psychických
problémů s duchovními.
Vydalo Karmelitánské nakladatelství,
cena: 195 Kč

Philip Yancey: Zklamán Bohem
Autor se ve své práci zamýšlí nad tře-

mi zásadními otázkami, které si ve
svém životě alespoň jedenkrát položil
snad každý člověk.
– Není Bůh nespravedlivý?
– Nemlčí Bůh?
– Neschovává se Bůh?
Vydalo nakladatelství Návrat domů,
cena: 219 Kč

Benedikt Holota: Nebyl jsem hrdina
Vzpomínky na totalitu 1950–1989
Soubor příběhů a ohlédnutí z kněžkého
života, který svou formou a vtipnou
moudrostí navazuje v tom nejlepším
na úspěšné tituly Františka Lukeše
a Františka Hobizala.
Vydalo Karmelitánské nakladatelství,
cena: 89 Kč

Lee Strobel: Kauza Kristus
Novinář na stopě senzačního odhalení
„Byl Ježíš skutečnou historickou oso-
bou? Můžeme jakékoli tvrzení opřít
o exaktní důkazy? Je Nový zákon – je-
den z hlavních pramenů o životě Ježíše
– dostatečně důvěryhodný?“
Autor knihy Lee Strobel odpovídá:
„Ve svém pátrání po pravdě jsem po-
užil svoje veškeré zkušenosti ze soud-
niček, v nichž jsem zkoumal rozdílné
kategorie důkazů, protidůkazů, vědec-
kých, psychologických a nepřímých
důkazů...“
Vydalo nakladatelství Návrat domů,
cena: 250 Kč

Z historického
kalendáře

2. ledna 1873 Narozena sv. Te-
rezie z Lisieux, francouzská karmeli-
tánka, patronka světových misií
(† 30. 9. 1879).
5. ledna 1343 Zemřel Jan IV.
z Dražic, 27. pražský biskup, mecenáš
umění, vlastenec, ochránce a šiřitel če-
ského jazyka. V chrámu sv. Víta dal
postavit kapli sv. Markéty a několik ol-
tářů (* r. 1251).
11. ledna 1663 Zemřela ctihod-
ná Marie Elekta od Ježíše, italská ře-
holnice, první pražská karmelitánská
převorka (* 28. 1. 1605).
12. ledna 1283 Pražský biskup
Tobiáš z Bechyně vysvětil nově vysta-
vený chrám sv. Mikuláše v Praze na
Malé Straně.
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14. ledna 993 Český kníže Bo-
leslav II. a pražský biskup sv. Vojtěch
založili v Břevnově první mužský
klášter benediktinů v Čechách.
14. ledna 1343 Dosavadní kapi-
tulní děkan Arnošt z Pardubic zvolen
pražským biskupem. Po roce se mu do-
stalo hodnosti prvního pražského arci-
biskupa. Svěcení přijal z rukou papeže
Klimenta VI. v Avignonu.
21. ledna 1988 Zemřela Vojtě-
cha Antonie Hasmandová, generální
představená kongregace Boromejek
v ČSR (* 25. 3. 1914).
24. ledna 1803 Narozen Karel
Vinařický, katolický kněz, básník, bu-
ditel. Od r. 1859 kanovník vyšehrad-
ský. Zakladatel Časopisu katolického
duchovenstva († 3. 2. 1869).
25. ledna 1783 Josef II. zrušil
všechny kaple v nichž se nekonaly ve-
řejné bohoslužby.
31. ledna 1888 Zemřel sv. Jan
Bosco, italský katolický kněz, zaklada-
tel řeholní společnosti salesiánů. Ko-
lébkou salesiánského díla v ČSR se
stal Fryšták na Moravě v roce 1927
(* 16. 8. 1815).

Inzerce
Arcibiskupství pražské
přijme účetního kontrolora. Požadav-
ky: zkušenosti v uvedené odbornosti,
zejména v oblasti neziskových organi-
zací, znalost práce na PC (Office), pra-
xe, osobní bezúhonnost. Nástup dle
dohody. Přihlášky obsahující životo-
pis, kopie dokladů o dosaženém vzdě-
lání, čestné prohlášení o bezúhonnosti
zašlete do 20. 1. 2003 na adresu: Arci-
biskupství pražské, Ing. Hegenbart,
Hradčanské náměstí 56/16, 119 02
Praha 1.

Zápis do církevní školy
Základní církevní škola sester voršilek
s rozšířeným vyučováním jazyků, fa-
kultní škola PeF UK, Ostrovní 9, Praha
1 oznamuje, že provádí evidenci zá-
jemců o přijetí do 1. třídy pro šk. rok
2003/2004. Zápis dětí se koná ve dnech
16. a 17. 1. 2003. Informace v kancelá-
ři školy, tel. 224 934 646, 224 931 495
nebo www.volny.cz/zcs.ostrovni.

Přijímací řízení na Univerzitu
Karlovu v Praze – Katolickou
teologickou fakultu v akade-
mickém roce 2003/2004
Akreditované studijní programy:
� magisterský studijní program teolo-
gie, obor katolická teologie (prezenční
forma studia, standardní doba studia
pět let)
� bakalářský studijní program teolo-
gie, obor náboženské nauky (kombino-
vaná forma studia, standardní doba
studia čtyři roky)
� bakalářský studijní program obecná
teorie a dějiny umění a kultury, obor
dějiny křes�anského umění (prezenční
forma studia, standardní doba studia tři
roky)
Informace:
Katolická teologická fakulta UK, 
Studijní a vědecké oddělení, 
Thákurova 3, 160 00 Praha 6
tel.: 220 181 402, 220 181 383
www.ktf.cuni.cz

1. Obecné informace o přijí-
macím řízení
V souladu s čl. 16 Prozatímního statu-
tu Katolické teologické fakulty Univer-
zity Karlovy v Praze upravuje přijímá-
ní ke studiu na fakultě včetně pře-
zkumného řízení Řád přijímacího říze-
ní Univerzity Karlovy v Praze.

Přihlášky ke studiu přijímá Studijní
a vědecké oddělení Katolické teologic-
ké fakulty UK v Praze. Přihláška se
podává na předepsaném tiskopise řád-
ně a čitelně vyplněná a podepsaná.
K přihlášce je třeba pevně připojit ori-
ginál posledního dílu poštovní poukáz-
ky, kterou student uhradil poplatek za
přijímací řízení na účet vedený u Ko-
merční banky. Poplatek za přijímací ří-
zení se v případě neúčasti na přijíma-
cím řízení nebo neúspěchu u přijímací
zkoušky nevrací. Přihlášky neúplné
nebo nesprávně vyplněné nebudou za-
řazeny do seznamu uchazečů o studi-
um. Je nutné jasně a zřetelně udat adre-
su trvalého bydliště a případnou adresu
kontaktní, na kterou mají být zasílány
pozvánky k přijímacím zkouškám
a rozhodnutí o výsledku přijímacího ří-
zení.
K přihlášce je třeba přiložit:
� originál ústřižku o zaplacení poplat-
ku za přijímací řízení
� ověřenou kopii maturitního vysvěd-

čení, případně též dokladů o studiu na
VOŠ a VŠ; v případě cizinců s výjim-
kou slovenských státních příslušníků
musí být tyto doklady nostrifikovány
� stručný životopis
� osvědčení o mravní bezúhonnosti,
které kandidátům kněžství a zasvěce-
ným osobám vystaví jejich ordinář či
vyšší představený, ostatním pak du-
chovní, který je osobně zná (srov. čl.
16 odst. 1 Prozatímního statutu Kato-
lické teologické fakulty Univerzity
Karlovy v Praze)
Administrativní poplatek 500 Kč:
Komerční banka účet č. 32 034-
061/0100 variabilní symbol pro slo-
ženky: A – Variabilní symbol pro ban-
ku: 022
Termín podání přihlášky: 28. únor
2003

2. Magisterský studijní pro-
gram teologie, obor katolická
teologie
Přijímací zkouška je jednokolová
a skládá se ze čtyř dílčích zkoušek:
A) Písemný test ze základů křesEan-
ství (max. 40 bodů): Písmo svaté, vy-
znání víry, liturgie, svátosti, mravouka,
modlitba, církevní dějiny. Povinná li-
teratura: Katechismus katolické
církve, Praha: Zvon, 1995. RATZIN-
GER, J., Úvod do křesEanství, Brno:
Petrov 1991. STRUPPE, U. – KIRCH-
SCHLÄGER, W., Jak porozumět Bib-
li: úvod do Starého a Nového zákona,
Praha: Vyšehrad 2000. FRANZEN,
A., Malé církevní dějiny, Praha: Zvon
1995.
B) Písemný test ze základů jazyko-
vých znalostí (max. 20 bodů): orienta-
ce v základní jazykové terminologii,
české skloňovací a časovací vzory a ty-
py, větné členy, orientace ve větných
a souvětních strukturách, fungování ja-
zykových prostředků při komunikaci
(zaměření textu, úkoly ke stylizaci)
– v rozsahu středoškolské látky české-
ho jazyka.
C) Ústní zkouška z cizího jazy-
ka dle uchazečovy volby (max. 20 bo-
dů): angličtina, němčina, francouzšti-
na, italština – v rozsahu středoškolské
látky příslušného jazyka.
D) Pohovor o předpokladech ke studi-
u (max. 20 bodů): komise prověří kul-
turní rozhled uchazeče související se
studiem teologie. Při přijímacím řízení
každý uchazeč předloží 2 seznamy
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přečtené literatury z teologie a příbuz-
ných oborů: I. literatura odborná (teo-
logie, filozofie, církevní dějiny, hagio-
grafie, dějiny umění, filologie starých
jazyků), II. literatura populárně naučná
(nezařazovat literaturu typu kancionál,
modlitební knížky, katechismy pro dě-
ti a mládež). Komise posoudí předlo-
žený seznam literatury, pohovoří
s uchazečem alespoň o dvou titulech
a o jeho motivaci ke studiu.

Maximální počet dosažitelných bo-
dů: 100. Celkový počet bodů je stano-
ven prostým součtem hodnocení jed-
notlivých částí. Ke studiu bude přijat
uchazeč, který splní podmínky přijí-
macího řízení a dosáhne alespoň 60
bodů. Doplňující podmínky pro bonifi-
kaci fakulta při přijetí nezohledňuje.

Řádný termín přijímacích zkoušek:
17. června 2003

Náhradní termín přijímacích zkou-
šek: 24. června 2003

3. Bakalářský studijní
program teologie, obor
náboženské nauky

Přijímací zkouška je jednokolová
a skládá se ze tří dílčích zkoušek:
A) Písemný test ze základů křesEan-
ství (max. 40 bodů): Písmo svaté, vy-
znání víry, liturgie, svátosti, mravouka,
modlitba, církevní dějiny. Povinná li-
teratura: Katechismus katolické
církve, Praha: Zvon, 1995. RAT-
ZINGER, J., Úvod do křesEan-
ství, Brno: Petrov 1991. STRUPPE,
U. – KIRCHSCHLÄGER, W., Jak po-
rozumět Bibli: úvod do Starého a No-
vého zákona, Praha: Vyšehrad 2000.
FRANZEN, A., Malé církevní ději-
ny, Praha: Zvon 1995
B) Písemný test ze základů jazyko-
vých znalostí (max. 20 bodů): orienta-
ce v základní jazykové terminologii,
české skloňovací a časovací vzory a ty-
py, větné členy, orientace ve větných
a souvětních strukturách, fungování ja-
zykových prostředků při komunikaci
(zaměření textu, úkoly ke stylizaci) –
v rozsahu středoškolské látky českého
jazyka.
C) Pohovor o předpokladech ke studi-
u (max. 40 bodů): komise prověří kul-
turní rozhled uchazeče související se
studiem teologie. Při přijímacím řízení
každý uchazeč předloží 2 seznamy
přečtené literatury z teologie a příbuz-
ných oborů: I. literatura odborná (teo-

logie, filozofie, církevní dějiny, hagio-
grafie, dějiny umění, filologie starých
jazyků), II. literatura populárně naučná
(nezařazovat literaturu typu kancionál,
modlitební knížky, katechismy pro dě-
ti a mládež). Komise posoudí předlo-
žený seznam literatury, pohovoří
s uchazečem alespoň o dvou titulech,
krátce prověří jeho znalost cizího jazy-
ka a jeho motivaci ke studiu.

Maximální počet dosažitelných bo-
dů: 100. Celkový počet bodů je stano-
ven prostým součtem hodnocení jed-
notlivých částí. Ke studiu bude přijat
uchazeč, který splní podmínky přijí-
macího řízení a dosáhne alespoň 60
bodů. Doplňující podmínky pro bonifi-
kaci fakulta při přijetí nezohledňuje.

Řádný termín přijímacích zkoušek:
18., 19. června 2003

Náhradní termín přijímacích zkou-
šek: 24. června 2003

4. Bakalářský studijní
program obecná teorie
a dějiny umění a kultury, obor
dějiny křes�anského umění

Přijímací zkouška je dvoukolová.
První kolo se skládá ze tří částí, druhé
kolo se skládá ze dvou částí.

1.V prvním kole budou vědomost-
ním a talentovým testem zjištěny zá-
kladní předpoklady studenta ke studiu.
Test bude mít tři části:

a) Znalostní (max. 5 bodů) – otázky
z církevních a obecných dějin, včetně
základů hagiografie; propedeutiky dě-
jin umění (výtvarné techniky, umělec-
ké instituce a osobnosti, styly atd.);
v této části si uchazeč zvolí jednu ze tří
variant odpovědí (jedna vždy správná).

b) Prověření schopnosti prostorové-
ho vidění (max. 15 bodů) – nákresy ar-
chitektonických článků (např. typy
oken, portálů, střech atd.) a základních
půdorysů (např. ideální plán kláštera,
raně křes�anské baziliky, románské ba-
ziliky atd.).

c) Prověření znalosti uměleckohis-
torického materiálu (max. 30 bodů)
formou promítání diapozitivů deseti
děl křes�anského umění (určení autora,
námětu díla, stylového zařazení a data-
ce), počínaje raně křes�anským umě-
ním až po současnost.

Maximální počet dosažitelných bo-
dů v prvním kole: 50. Celkový počet
bodů je stanoven prostým součtem
hodnocení jednotlivých částí. K postu-

pu do druhého kola je třeba dosáhnout
alespoň 20 bodů.

2.Ve druhém kole absolvuje uchazeč
ústní pohovor (max. 50 bodů), v němž
je prověřována

a)znalost základní uměleckohisto-
rické literatury, kterou uchazeč přečetl
(dle seznamu četby který si přinesl, do-
poručuje se též, aby uchazeč s sebou
vzal práce, které již v rámci oboru vy-
tvořil),

b)znalost křesEanských památek re-
gionu, v němž žije, znalost památek
Prahy a sbírek Národní galerie. Maxi-
mální počet dosažitelných bodů ve
druhém kole: 50. Celkový počet bodů
je stanoven prostým součtem hodnoce-
ní jednotlivých částí.
Doporučená literatura:
BLAŽÍČEK, O. J. – KROPÁČEK,
J., Slovník pojmů z dějin umění, Praha
1991. BALEKA, J., Výkladový slovník
dějin umění, Praha. KOLEKTIV, No-
vá encyklopedie českého výtvarné-
ho umění, I.,II., Praha: Academia,
1995. SYROVÝ, B., Architektura. Na-
učný slovník, Praha: SNTL 1961.
HEROUT, J., Prahou deseti staletí.
Přehled stavebních slohů, Praha: Orbis
1972. HEROUT, J. Slabikář návštěvní-
ků památek, [Praha]: Tvorba 1994.
MERELL, J., Malý bohovědný slov-
ník, Praha: Ústřední církevní naklada-
telství 1963. RYNEŠ, V., Atributy svět-
ců, Roztoky: Oblastní muzeum 1969.
HALL, J., Slovník námětů a symbo-
lů ve výtvarném umění, Praha: Mladá
fronta 1991. STUDENÝ, J., KřesEan-
ské symboly, Olomouc: [s.n.], 1992.
Dějiny českého výtvarného umě-
ní I/1,2, Praha: Academia 1984. Dějiny
českého výtvarného umění II/1,2, Pra-
ha: Academia 1989. MATĚJČEK, A.,
Dějiny umění v obrysech, Praha: Me-
lantrich 1951PIJOAN, J., Dějiny umě-
ní 1-10, Praha: Odeon 1977nn.

Maximální počet dosažitelných bo-
dů celkem: 100. Ke studiu bude přijat
uchazeč, který splnil podmínky přijí-
macího řízení a při přijímacích zkouš-
kách dosáhl nejméně 70 bodů (včetně),
s tím, že předpokládaný počet přija-
tých je 30 uchazečů.

Řádný termín přijímacích zkoušek:
9. června 2003 (1. kolo), 11.–12. červ-
na 2003 (2. kolo)

Náhradní termín přijímacích zkou-
šek: 16. června 2003 (1. kolo), 17.
června 2003 (2. kolo)
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ZPRAVODAJ
pražské arcidiecéze

VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ V PRAZE DO ČERVNA 2003
28. 12.–1. ledna u Panny Marie Sněžné na Novém Městě: 9:00–17:45 

2.–6. u sv. Václava na Smíchově: 7:00–12:00
7.–11. u sv. Ludmily na Vinohradech: Ne 12:00–16,15

Po–Čt 14:00–16:15
12.–16. u sv. Tomáše na Malé Straně: 13:00–16:30
22.–26. u sv. Karla Boromejského pod Petřínem: 8:00–15:00
27.–31. u sv. Antonína v Holešovicích: 8:00–17:30

1.–5. února u sv. Havla na Starém Městě: 13:00–16:00 
4. Čt–20:00–21:00

6.–10. Nejsv. Srdce Páně na Vinohradech: 8:45–11:00
15:00–18:00

11.–15. u sv. Kříže Na Příkopech: 10:30–15:30
21.–22. u sv. Bartoloměje v Kyjích: 10:00–17:00

23. u sv. Bartoloměje v Kyjích: 12:00–17:00
24.–25. u sv. Bartoloměje v Kyjích: 10:00–17:00

26. -2. března u sv. Ignáce na Karlově nám.: 8:00–17:00
3.–6. u Panny Marie Pomocné v Nerudově ul.: 14:00–18:00

7.–10. Nanebevzetí Panny Marie v Modřanech: 8:45–17:30
15.–18. Narození Panny Marie v Michli: So–8:00–17:00

Ne–9:00–17:30
19.–22. u sv. Josefa na Náměstí Republiky: 7:30–18:00
23.–26. u Neposkvrněného Početí Panny Marie ve Strašnicích: 7:00–18:00

8.–12. dubna u sv. Benedikta na Hradčanech: 8:00–18:00
13.–15. u Nejsvětější Trojice v Podskalí: 14:00–17:00 
16.–18. u sv. Jindřicha na Novém Městě: 15:00–18:00
20.–22. u sv. Vojtěcha na Novém Městě: 8:30–11:00
25.–27. u sv. Jakuba Staršího na Starém Městě: 8:00–17:00
28.–30. u sv. Václava na Proseku: 15:00–18:00

1.–4. května u sv. Gotharda v Bubenči: 13:00–17:30
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 Bráníku: 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
2.–5. u sv. Norberta ve Střešovicích: 9:00–18:00

Po–Pá 17:00–18:00
každý 1. Pá 9:00–12:00

6.–9. Nanebevzetí Panny Marie na Strahově: 10:00–17:00
10.–13. u sv. Tomáše na Malé Straně: 13:00–16:30
14.–17. u Stětí sv. Jana Křtitele v Hostivaři: 16:00–18:00
19.–20. u sv. Rocha na Žižkově: 16:00–17:00
22.–25. u sv. Jana Nepomuckého v Košířích: 16:30–17:30
26.–29. u sv. Václava na Smíchově: 7:00–12:00

STÁLÝ VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ:
u sv. Josefa na Malé Straně: denně mimo So 10:00–16:15 hod.

Ne 14:00–16:15 hod.
u sv. Bartoloměje, v Bartolomějské ulici na St. Městě: Po–Pá, mimo 1. Pá 12:00–17:30 
u sv. Ludmily na Královských Vinohradech: vždy 1. Pá 12:00–17:30 
v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha (v chórové kapli): vždy Pá 8:00–18:00 


