
pražské arcidiecéze č. 1, leden 2004
Úspěch je slovo, které se objevuje často v novoročních přáních. A bylo by nehezké
a nekřes�anské, kdybychom někomu přáli vyložený neúspěch v práci nebo v osob-
ním životě. Přesto je možné připomenout okřídlené heslo, že „úspěch není žádným
z Božích jmen“. Můžeme to říci ještě jinak: zatímco se mnohý člověk snaží být
úspěšný, pro křes�ana je zřejmě největší šancí být Boží. Může se to chápat jako zdán-
livě zbožné a málo obsažné slovo. Ale nemusí. Protože ten, který je nejvíc Boží, je
jednorozený Syn – Ježíš. S ním má být křes�an zajedno a jemu se má podobat. To
znamená, že s ním může být v tomto světě také neúspěšný – ale ne proto, že se o nic
nestará a nijak se nenamáhá. A s ním může být člověk jedině tvůrcem dobra, které
rozdává a nic za to nechce. Není třeba zakrývat, že je to mnohdy obtížné. A přece by
byla škoda, kdybychom si navzájem přáli do Nového roku něco menšího než to, aby-
chom byli skutečnými křes�any. Tedy abychom byli Boží. P. Aleš Opatrný

Pozvání a požehnání koledníkům
tříkrálové sbírky

Milí koledníci! Pokud chcete přijmout požehnání před
tříkrálovou sbírkou, jste zváni do Arcibiskupského paláce na
mši svatou, která bude v sobotu 3. ledna 2004 v 9:00 hod.
v kapli Arcibiskupského paláce a budou ji spolu s vámi sla-
vit pan kardinál M. Vlk a pan biskup K. Herbst. Po mši sva-
té bude pro vás připraveno malé pohoštění, po kterém bude
následovat prohlídka Arcibiskupského paláce. Na vás všech-
ny se těší pan kardinál M. Vlk a pan biskup K. Herbst.

Setkání o internetu pro kněze
Počátkem prosince proběhlo v multimediální učebně na

Katolické teologické fakultě setkání o možnostech využití
internetu v pastoraci pro kněze, které organizovalo Pastorač-
ní středisko při AP. Přítomní kněží byli informováni o histo-
rii internetu, o výhodách elektronické pošty a různých služ-
bách internetu. Zvláštní blok tvořilo představení křes�an-
ských webových stránek.

Setkání pro správce církevních
internetových stránek

V sobotu 17. ledna 2004 od 9:00 do 12:00 se v multime-
diální učebně Katolické teologické fakulty (Thákurova 3,
Praha 6) uskuteční setkání pro správce farních a církevních
WWW stránek. Na programu bude vzájemná výměna zkuše-
ností a poskytnutí podnětů k rozvinutí této práce. Setkání or-
ganizuje Pastorační středisko. Kontakt: mucha@vira.cz, pta-
cek@knez.cz

Katechetické úterky – pravidelná
diskusní setkání katechetů

Od ledna 2004 nabízí Arcidiecézní katechetické středisko
vždy první úterý v měsíci pravidelné otevřené diskusní setká-
ní katechetů – laiků i duchovních (především z Prahy a oko-
lí). Program zahrnuje seznamování s novými metodami a po-

můckami, diskusí k aktuálním tématům, vzájemné předávání
nápadů i zkušeností pro katecheze všech věkových skupin.
Po vzájemné domluvě a podle zájmu katechetů bude možné
zajistit na některá setkání hostování odborníků. První setkání
se koná v prostorách ADKS (Thákurova 3, Praha 6 – Dejvi-
ce) 6. ledna 2004 od 17:00 – 19:00 hodin.

Všechny cesty vedou do… internetu
V poslední době se na internetu zrodilo několik nových

projektů, které (jak je internetu vlastní) daleko přesahují
hranice naší arcidiecéze: 

www.katechismus.cz, 
www.vira.cz/rozhovory, 
www.CentrumButovice.cz, 
www.Svata-Hora.cz (Pokračování na str. 2)

Pouličníci zvali ke Kristu
Je tomu již dva měsíce, co v Praze proběhl velmi zajíma-

vý „Týden Pozvánek“, na který jsme pozvali lidi ze širokého
i dalekého okolí.

O co vlastně šlo?
O hodně. V prvé řadě mělo jít o pozvání nejširších vrstev

pražského obyvatelstva do otevřených společenství křes�a-
nů, na kurzy Alfa (tříměsíční cyklus setkávání s cílem sezná-
mit s křes�anstvím a církví) a na program Misijního centra
a Komunity Chemin Neuf. (Pokračování na str. 2)

Závěrečný dopis vojenského kaplana z Iráku, 
aneb odkaz pro nás všechny.

Je zimní sluneční čas. To jsou dny, které ve mně vyvolá-
vají, díky blankytně modré obloze a jasnému slunečnímu
svitu, vzpomínky na necelý půlrok života v zemi – kolébce
lidstva, v Iráku. Rád jsem se milí čtenáři podělil o několik
zážitků, které se mi vepsaly do života, v předešlých třech do-
pisech. Nebyl jsem to já, kdo je hledal, ale všechno, co jsem
prožil, si našlo mě. (Pokračování na str. 3)

Úspěch



Z diáře otce kardinála
1. 1. 9:30 mše sv. v katedrále sv. Víta,

Václava a Vojtěcha, Praha
18:00 Novoroční ekumenická bo-
hoslužba v kostele sv. Mikuláše,
Praha, Staroměstské nám. (přímý
přenos ČT)

3. 1. 9:00 mše sv., požehnání koled-
níkům v kapli Arcibiskupství praž-
ského

4. 1. 9:00 mše sv. v kostele sv. Naro-
zení Panny Marie, Roudnice nad
Labem

6. 1. 18:00 mše sv. ze slavnosti Zjeve-
ní Páně, žehnání vody, křídy, kadi-
dla a zlatých předmětů v katedrále
sv. Víta, Václava a Vojtěcha

19. 1. 18:00 ekumenická bohoslužba
v rámci Týdne modliteb za jednotu
křes�anů, Praha, kostel sv. Vojtě-
cha (Pastorační středisko při AP)

25. 1. 9:00 mše sv. v bazilice sv. Mar-
kéty, Praha 6 – Břevnov

Z diáře biskupa Malého
1. 1. 18:00 sv. Mikuláš – Staré Město

– ekumenické shromáždění
3. – 11. 1. dovolená

14. 1. Veselá škola – vizitace
15. 1. 16:00 Holešovice – vizitace ma-

teřské školky
16. 1. Vizitace v katolické škole
17. 1. 10:00 Řevnice – jáhenské svěcení
25. 1. 9:30 katedrála – mše sv.

Z diáře biskupa Herbsta
1. 1. 10:00 mše sv. v kostele Panny

Marie Královny Míru, Praha
4 – Lhotka

2. 1. 16:30 mše sv. za povolání v kos-
tele sv. Ludmily, Praha 2 – Vino-
hrady

3. 1. 9:00 mše sv. a požehnání pro ko-
ledníky tříkrálové sbírky v kapli
Arcibiskupství pražského

4. 1 9:00 mše sv. v kostele Nepo-
skvrněného Početí Panny Marie,
Praha 10 – Strašnice

5. – 9. 1. exercicie – Sekce pro mlá-
dež ČBK – Hostýn

11. 1. 8:30 mše sv. v kostele sv. Petra
a Pavla, Praha 5 – Radotín

14. 1. přednáška ČKA Litomyšl

Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ
(Vzhledem k uzávěrce mohou diáře

zaznamenat pouze dlouhodobě
plánované akce našich biskupů.)

WWWybíráme z internetu:
(Dokončení ze str. 1)

www.katechismus.cz
Velikou pomocí pro orientaci ve víře nabídlo českému internetu Karmelitán-

ské nakladatelství svým novým a dobře provedeným projektem www.katechis-
mus.cz. Jedná se o internetovou verzi Katechismu Katolické církve. Internetový
katechismus lze pohodlně prohledávat podle hledaných slov, jednoduchou orien-
taci nabízí i rejstřík a obsah. V katechismu si lze také vyhledat jen potřebný para-
graf a následně si pohodlně mezi paragrafy „listovat“. Ke každému paragrafu na-
víc projekt nabízí i několik souvisejících paragrafů podle systému klíčových slov.
Karmelitánské nakladatelství plánuje systém do budoucna rozšiřovat a propojo-
vat s dalšími plánovanými projekty (internetovou biblí, církevními dokumenty,
čtenářským koutkem apod.).

www.vira.cz/rozhovory
Na webu www.vira.cz byl spuštěn nový modul: Internetové rozhovory se zají-

mavými osobnosti na nejrůznější témata. Systém funguje jako obdobné moduly
na internetu: otázky je možné zadávat i předem. Během vyhlášené hodiny rozho-
voru lze pak s hostem komunikovat v reálném čase. Všechny rozhovory jsou po
ukončení dostupné v archivu. S internetovou veřejností již komunikoval P. Aleš
Opatrný na téma „život a smrt“, Jiří Grygar na téma „věda a víra“, P. Vojtěch Eli-
áš na téma „advent“, pan biskup Jaroslav Škarvada na téma „optimismus“ a pan
kardinál Miloslav Vlk na téma „Vánoce“. Tento nový internetový systém je dal-
ším krokem ke vzájemné komunikaci a vzájemnému obohacení… Redakce webu
www.vira.cz do budoucna připravuje další zajímavá témata rozhovorů.

www.CentrumButovice.cz
Římskokatolická farnost při kostele sv. Jakuba Staršího v Praze – Stodůlkách

spustila novou verzi farních stránek na adrese www.CentrumButovice.cz. Na
těchto stránkách najdete aktuální informace ze života farnosti, programy v Ko-
munitním centru sv. Prokopa, informace o farní charitě, aktuální číslo farního ča-
sopisu Zprávy od Jakuba, fotogalerii, informace o kurzech Alfa. Stránka může
být rozhodně inspirací dalším farním stránkám.

www.Svata-Hora.cz
Poutní místo Svatá Hora u Příbrami nabízí novou podobu svých internetových

stránek. Nové stránky mají být aktuálním plnohodnotným informačním zdrojem.
Využívat k tomu chtějí např. i texty z dvouměsíčníku „Svatá Hora“. Na stránce
naleznete aktuální články, přehled bohoslužeb a duchovních cvičení, fotogalerii
a též možnost odeslat Vaši prosbu či poděkování Panně Marii Svatohorské.

Ze života arcidiecéze
Pouličníci zvali ke Kristu, aneb „Týden Pozvánek“

(Dokončení ze str. 1)
Jak jsme zvali?
Na počátku odpoledne (v průběhu čtyř dní) jsme se setkávali v domě Michael.

Začali jsme modlitbou. Následovalo rozdělení do několika skupin. Jedna skupin-
ka přímluvců se modlila, druhá, skládačů a kresličů skládala letáky do obálek,
které vyzdobila vlastnoručními kresbami a připravila je tak pro poslední skupinu
pouličníků, kteří společně s hudebníky rozdávali tyto obálky formou osobního
kontaktu přímo na ulici.

Otevřený večer, aneb kdo hledá, najde
Součástí pozvánek byl poslední, čtvrteční večer v Klubu u Panny Marie Sněž-

né na Jungmannově náměstí, který začínal v 19:30 a byl určený zvláště těm, kdo
se chtěli seznámit s křes�any a s postavou Ježíše Krista. Součástí programu byla
hudba, zpěv, tanec, občerstvení, divadlo, svědectví a závěrečná modlitba za po-
znání Boha a jeho přijetí do osobního života. Nechyběly ani pauzy (15 – 20 min.).
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18. 1. 8:30 mše sv. v Čestlicích
25. 1. 15:00 mše sv. s posvěcením kaple

u sester karmelitek ve Zbraslavi,
Praha 5

28. 1. 19:00 setkání s mládeží ve střešo-
vické farnosti, Praha 6

ACTA CURIAE
Věstník kanceláře pražského

arcibiskupství
Arcibiskupství pražské, 

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

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

e-mail: apha@apha.cz.

Upozornění na aktivity Kněž-
ského bratrstva sv. Pia X.
Protože se množí případy, kdy jsou na
římskokatolické farní úřady zasílána
potvrzení o udělení svátosti biřmování
nebo sňatku s prosbou o zápis do mat-
riky, které posílá Kněžské bratrstvo
sv. Pia X. (Fraternitas Sacerdotalis
Sancti Pii X., FSSPX), upozorňujeme
duchovní správce, že toto společenství
není v plné jednotě s církví a udělené
svátosti nelze zapisovat do matrik.
Tato potvrzení zasílejte, prosím, zpět
na adresu odesílatele.

Kněžské bratrstvo sv. Pia X. koná
bohoslužby také v Praze. Upozorňuje-
me proto věřící katolíky, že není dovo-
leno toto bratrstvo jakkoliv podporo-
vat, ani se zúčastňovat jeho bohoslu-
žeb. Na tyto skutečnosti upozornili
věřící již v r. 1999 někteří němečtí bis-
kupové ve svých úředních listech.
Pražské arcibiskupství uveřejnilo jako
přílohu ACAP 5/99 Apoštolský list
„Ecclesia Dei“ Jeho Svatosti Jana Pa-
vla II. Motu proprio, obsahující zákaz
tohoto bratrstva, jehož zakladatel
Mons. Marcel Lefebvre a jím vysvěce-
ní biskupové a kněží byli exkomuniko-
váni (další informace lze najít v ACAP
6/99 pod č.j. 2294/99). Citované „motu
proprio“ nabádá všechny biskupy, aby
bděli nad těmito skutečnostmi (bod
5a), a varuje věřící, že formální přilnu-
tí ke schizmatu s sebou nese exkomu-
nikaci (bod 5c).

Oznámení o zrušení pozasta-
vení práva přijímat svátosti
V ACAP 9/2003 jsme pod č.j.
6410/2003 informovali o rozhodnutí

Jejich důležitost byla totiž v prostoru, který poskytovaly pro navázání neformál-
ních kontaktů s nově příchozími lidmi.

Děkuji touto cestu všem, kdo se viditelným či neviditelným způsobem podíle-
li na přípravě, průběhu a zakončení tohoto večera a celého Týdne pozvánek.

Kamil Novák, Misijní centrum při Arcibiskupství pražském

Závěrečný dopis vojenského kaplana z Iráku, 
aneb odkaz pro nás všechny.

(Dokončení ze str. 1)
O to víc to je jiné. Jsem zpět doma. Rád znovu vplouvám do víru všedních dnů

se vším, co přináší. Vůči Vám čtenářům mám ale stále jeden malý dluh. A sice
odkaz, který mi předal jeden duchovní z Basry při našem loučení na Svátek Po-
výšení sv. kříže.

Zní to asi prapodivně a vytane Vám na mysli otázka: „Co to je? A proč nám to
neřekl už dřív? Proč s tím dělá takové komplikace? Atd.“ Možná to jsou i moje
otázky, a proto je tu uvádím. Tuším, že jsou ty úvodní řádky už moc únavné. Ale
je to jen hledání, abych se správně trefil do chvíle, aby to, co jsem slíbil, že pře-
dám tady doma, padlo tak silně do Vašich srdcí podobně jako do mého.

Ta neděle na Svátek Povýšení sv. kříže tenkrát v Iráku byla pro nás vojenské
kaplany (Tomáš Hoffmann a já) vzácná z mnoha důvodů. Měli jsme dopoledne
společnou bohoslužbu s vojáky, pak oběd s biskupem Gabrielem Kassabem a pak
večer spolu s ním slavnou (jako vždy nádherně) zpívanou chaldejskou liturgii.
Byla to neděle kněžského společenství. Večer, když nás odvážel pater Petr ještě
na návštěvu k jedné české rodině v Basře, tak se cestou v autě se mnou loučil.
Mluvil ke mně úplně normálně, ale obsah slov ve mně rozechvíval proud slz, kte-
ré jsem obtížně ovládal, abych ho mohl slyšet a vnímat. Dodnes se mi o tom těž-
ko mluví. I te\, když píšu tyto řádky, se mi vrací ty samé pocity, které se nastar-
tovaly při jeho slovech. Pokusím se Vám alespoň přibližně interpretovat jakýže to
odkaz je, platný i pro Vás.

„Ivane děkuji Ti, že jsi tu byl. Vím, že to je řízení Boží. Že jste vy Češi tady
v Basře. Není to dílem náhody a politiky, ale projevem Boží dobroty. Moc jste
nám tady pomohli. Mnoho místních lidí odsud z Iráku už uteklo a určitě odejdou
další kvůli životu tady. Já ale nepůjdu. Narodil jsem se tu, žiji tady, mám tu rodi-
nu (je vysvěcený na kněze jako ženatý muž – podobně jako v řeckokatolické tra-
dici) a zdejší lidi miluji stejně jako tuto zemi. Chybí nám tu hodně materiálních
věcí a když nám je někdo daruje a nebo pomůže nám je nějak získat, bude to vel-
ká pomoc. Ale co nejvíc potřebujeme, to, prosím Tě, vyři\ všem u Vás doma –
modlitbu.

Modlitbu za naši odvahu a schopnost milovat všechny lidi bez rozdílu, praco-
vat s nimi, žít s nimi. A� nastane v naší zemi pokoj a mír. Aby utichly nesváry
a nenávist. Ivane, tohle je pro nás potřebnější než materiální dary. Kde budeš, vy-
ři\ tuto prosbu.“

Já jen přikyvoval, popotahoval a utíral si slzy. Možná Vám to nepřijde nijak
bombastické. Není to ani nic nového pod sluncem, žádné velké tajemství. Možná
ne. Ale přesto se zkuste připojit ke stádečku ovcí, které „bečí“ ke svému pastýři,
aby zahnal vlka zloby a nenávisti – toho hnusáka, který rve, trhá a zabíjí jen tak.
Toho démona zla, který obtěžuje lidský život. Jen to zkuste. Jak říká Hospodin
proroku Jeremiášovi: „Zkus mě a uvidíš neznámé věci.“

Možná Vám to připadá, že to šlo napsat v několika řádcích. Ano, šlo by to
taky.

Možná tím ale zkouším (a možná i nešikovně) prorazit náš a i svůj krunýř kon-
zumní spokojenosti.

Možná se pokouším marně.
Možná křičím na hřbitově.
A možná mě někdo z Vás uslyší a začne se modlit kvůli čemukoliv za mír a po-

koj v zemi Abrahámově.
A jestli to jsi zrovna Ty, tak Ti děkuji jménem pátera Petra.
A už jsme dva komu není lhostejná bolest někoho, koho ani neznám, ale vím

o něm. Tak tedy vítej do klubu bláznů.
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arcibiskupa olomouckého o skupině
Jana Vymětala.

Vzhledem k tomu, že Jan Vymětal se
podřídil církevní autoritě, zrušil církev-
ně neschválenou komunitu, přislíbil její
rozpuštění i zrušení internetových strá-
nek, na kterých byla šířena jeho ne-
správná nauka, zrušil Mons. Jan Graub-
ner, arcibiskup olomoucký dnem 7. lis-
topadu 2003 pozastavení práva přijímat
svátosti panu Janu Vymětalovi i všem,
které přijal do společenství neschválené
řehole, i těm, kteří se drželi jeho nauky.

Proces obnovy farností
arcidiecéze
Před více jak rokem jsme odstartovali
proces obnovy našich farností, který je
především projektem duchovním,
evangelizačním a pastoračním. Zahr-
nuje ovšem v sobě i řadu organizač-
ních a administrativních kroků.

Dne 4. prosince 2003 se pod vede-
ním našeho arcibiskupa sešla biskup-
ská rada, aby dosavadní průběh proce-
su vyhodnotila a stanovila další postu-
pové kroky. Především se znovu připo-
míná, že cílem tohoto procesu je
existence životaschopných farních spo-
lečenství, která budou schopna žít pl-
ným životem církve (což je nejen sla-
vení liturgie, ale též diakonie, koinonie
a martyrie). K tomu náleží i ekonomic-
ká soběstačnost takového společenství
alespoň v provozních nákladech.

Přes nepochybnou náročnost tohoto
procesu, který proto spíš stále vázne ve
svých počátcích, se podařilo nejen za-
počít diskusi o naší pastorační situaci
mezi kněžími, ale lze říci, že tento dia-
log přináší již konkrétní ovoce. To po-
chopitelně neznamená, že by se vedení
diecéze snad domnívalo, že je vše již
zřejmé; naopak, je třeba i nadále spolu
se všemi kněžími a jáhny, ale i laiky,
hledat cesty ke sdílení víry v naší situ-
aci, a zabývat se nelehkými podmínka-
mi, v nichž duchovní pastýři musí dnes
svou službu konat.

Těchto výsledků by nemohlo být
dosaženo bez spolupráce kněží a jáhnů
a dalších zainteresovaných činitelů. Je
třeba ocenit formální i neformální
plodné diskuse na úrovni vikariátů
a angažovanost duchovních.

Kromě toho by se dala do tohoto
výčtu zařadit řada dalších akcí, např.
rekolekce a různá setkání katechetů
a laických spolupracovníků v pastoraci.
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Přeji všem Boží požehnání, radost ze slavení Ježíšových narozenin a Boží pří-
tomností naplněný rok 2004.

P.S. Za vojenské kaplany děkuji všem, kteří nás během této mise provázeli mo-
dlitbou.

Váš vojenský kaplan Ivan Havlíček

Adventní setkání v Arcibiskupském semináři v Praze
Již po několikáté Arcibiskupský seminář v Praze nabídl mladým mužům mož-

nost duchovní obnovy. Součástí programu obnovy, na kterém se z větší části po-
díleli samotní bohoslovci, byly meditace a setkání ve skupinách, modlitba růžen-
ce i adorace. Celkem se tohoto setkání zúčastnilo 33 mladých mužů. Nejvíce z če-
skobudějovické diecéze 11, z pražské arcidiecéze 10, z plzeňské diecéze 5, z krá-
lovéhradecké diecéze 3, litoměřické diecéze 2, z ostravsko-opavské diecéze
1 a z košické diecéze 1.

Setkání začalo společnou večeří v refektáři semináře. Po informacích o pro-
gramu celého víkendu bylo možné se zapsat do sobotních skupinek a prohlédnout
si seminář. Následovalo setkání s představenými semináře, které vyvrcholilo
v krátkém zamyšlení na Písmem svatým v kapli. Den byl zakončen adorací a svá-
tostným požehnáním.

V sobotu po společné modlitbě ranních chval a snídani byla meditace v kapli
semináře, kterou vedl spirituál P. Zdenek Wasserbauer. Potom následovaly dopo-
lední skupinky, které zajiš�ovali bohoslovci: Ikony, Čotky a spiritualita Východu,
Povídání nejen o čaji, Seminář očima „pá�áka“, Formy modlitby, Povídání o se-
mináři a Kněžství očima světců. V poledne byla slavena eucharistie, kterou na ky-
taru doprovázeli bohoslovci.

Po obědě následovaly odpolední skupiny: Praha – Královská cesta, Prohlídka
katedrály, Seminář a skauting, Vězeňství a pastorace, Křes�an a medicína a Litur-
gie. Před večeří byla modlitba růžence. Večer v kapli byly požehnány adventní
věnce, následovaly zpívané večerní chvály, úvod do nedělní liturgie a pro zájem-
ce vigilie.

V neděli po rozjímání a ranních chválách proběhlo setkání s bohoslovci podle
diecézí. Vlastní program vyvrcholil setkáním s pozvaným hostem, kterým tento-
krát byl sekretář Apoštolské nunciatury v Praze, Mons. Jude Thaddeus Okolo.
K účastníkům promluvil o svém povolání ke kněžství a o církvi ve své rodné Ni-
gérii. Na závěr celého Adventního setkání celebroval Mons. Okolo mši svatou
v kapli Arcibiskupského semináře. Společným slavnostním obědem se zakončilo
toto setkání.

Fotogalerie: www.arcs.cuni.cz
Příští – Postní setkání je plánováno na 5. – 7. března 2004

Víkendová praxe v Arcibiskupském semináři v Praze
1. ročník ArcS
Lektorský kurz rétoriky aneb „nenaolejuje-li koleje Julie, naolejuji je já“
Pod vedením pana režiséra Tomáše Vondrovice a jeho sestry Ivanky Vondrovi-

cové, která učí rétoriku na DAMu, jsme absolvovali velmi zajímavý, i když
vzhledem k omezenému času, krátký kurz ze základů rétoriky – nauky o kultuře
mluveného slova. V úvodní přednášce jsme se seznámili se základními pravidly
správné mluvy, s nejčastějšími „nešvary“ řečníků a paní profesorka nám řekla ně-
co o hlasové hygieně – jak používat a přitom si nepoškodit hlasivky.

Další práce byla po tříčlenných skupinkách (dechová cvičení, jazykolamy, čte-
ní ve velké místnosti – na mikrofon i bez něj) i individuálně (práce s textem ká-
zání, které jsme si museli dopředu připravit). Kdo měl zájem, mohl po povinném
programu využít konzultací. Přístup sourozenců Vondrovicových a naše upřímná
snaha se něčemu přiučit vytvořily příjemnou pracovní atmosféru. V podvečer po-
slední den byla za přítomnosti vedení semináře společná prezentace našich kázá-
ní v kapli.

Celá akce je námi bohoslovci hodnocena velmi pozitivně. Nezbývá, než si po-
přát, abychom nabyté hřivny nenechali ležet ladem.

MUDr. Jiří Korda (PH),bohoslovec 1. ročníku ArcS



V příštím roce bychom chtěli pokra-
čovat ve svatohorských setkáních kně-
ží, soustředit se na přípravu příslušných
materiálů pro vikariátní konference
a činit další kroky v organizačních
změnách. Hrubé obrysy a jednotlivé
kroky harmonogramu procesu obnovy
farností, které vedou až k roku 2015,
budou postupně rozpracovávány a bu-
dete s nimi seznámeni v příštích ACAP.

Kurs pro služebníky eucharistie
Kurs pro ty, kdo mají být pověřeni eu-
charistickou službou (podávání při
mši, donášení eucharistie nemocným)
bude v Pastoračním středisku sv. Voj-
těcha, Kolejní 4, Praha 6. Sestává ze
čtyř setkání, a to 14. ledna, 21. ledna,
28. ledna a 4. února, tedy vždy ve stře-
du, a to od 18:30 do 20:00 hod. Účast-
níci mají být pro kurs vybráni duchov-
ním správcem (příp. řeholním předsta-
veným) podle potřeb farnosti (řeholní
komunity), nikoliv jen podle jejich
vlastního přání. Mají být biřmováni,
svobodní nebo žijící v církevně plat-
ném manželství (příp. ovdovělí), ve
farnosti známí jako solidní a nekontro-
verzní osoby.

Přihlášku s uvedením jména, data
narození a bydliště, opatřenou vyjádře-
ním duchovního správce, kde bude vy-
jádřeno, pro jakou službu (donášení
nemocným, pomoc při mši atd.) a kde
(farnost, sociální ústav apod.) se pro ně
pověření žádá, si přinesou účastníci na
prvé setkání – není třeba se hlásit pře-
dem. Kurs by měli absolvovat i ti, kdo
mají z dávnější doby platné pověření
a z nějakého důvodu neabsolvovali
žádnou přípravu.

Pro laiky z mimopražských farností,
kteří se nemohou kurzu zúčastnit, může
být zorganizována příprava ve spolu-
práci s místním duchovním správcem,
pokud se obrátí na biskupského vikáře
pro pastoraci Mons. A. Opatrného, kte-
rý má na starosti pověření ke službě eu-
charistii a přípravu těch, kdo mají být
touto službou pověřeni.

Zrušení duchovní správy
u kostela sv. Josefa Praha –
Nové Město
Na žádost ministra provinciála Provin-
cie kapucínů v České republice,
P. ThLic. Lukáše Jiřího Šebáka
OFMCap., zrušil arcibiskup pražský,
kardinál Miloslav Vlk, s účinností od
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2. a 3. ročník ArcS
Seminaristé procvičují komunikaci
Víkendová praxe bohoslovců 2. a 3. ročníku Arcibiskupského semináře

(ArcS) proběhla v řeholním domě komunity Chemin Neuf v Tuchoměřicích
u Prahy. Během čtyř dnů intenzivní práce pod vedením zkušeného lektora Mgr.
J. Sixty jsme usilovali o zdokonalení našich komunikačních dovedností. Jednalo
se zejména o zvládnutí teoretických základů a praktického cvičení v oblasti sebe-
poznání, sociální percepce (jak vidím ostatní a jak oni vidí mne), neverbální ko-
munikace, předcházení a řešení konfliktů, aktivního naslouchání, porad ve skupi-
ně a prezentace zvoleného tématu. Setkání provázela přátelská atmosféra a lektor
i členové komunity nám vycházeli vstříc v našich potřebách duchovních i materi-
álních. Společně strávený čas byl nejen obohacením našich znalostí a dovednos-
tí, ale umožnil nám rovněž lépe se navzájem poznávat.

Kéž nás dobrý Bůh vede, abychom vše, co se naučíme, dokázali dobře využít
v naší službě těm, ke kterým nás posílá, a žehná všem, kteří budoucí kněze ja-
kýmkoliv způsobem podporují!

RNDr. Tomáš Reschel, Ph.D. (HK) bohoslovec 2. ročníku ArcS
4. ročník ArcS
CVVZ (Celostátní vzájemná výměna zkušeností), jíž jsme se v rámci své

„čtvr�ácké“ praxe účastnili, je akcí, kterou každoročně, vždy v jiném městě, pořá-
dají jednotlivé dětské a mládežnické organizace. Jejím cílem je poskytnout po-
střehy a zkušenosti z práce s dětmi, podle zájmů frekventantů nabídnout podněty
pro další činnost v jejich oddílech, ale v neposlední řadě i umožnit vzájemné set-
kání lidí, kteří se věnují mimoškolní výchově mládeže.

Letošní ročník se konal od 14. do 17. listopadu v Brně – Bystrci. Místní zá-
kladní škola a gymnázium se staly na čtyři dny útočištěm pro několik stovek
účastníků. Již předem jsme měli možnost si na internetových stránkách
(www.cvvz2003.cz) vybrat z nabídky téměř 250 programů ty, které nás zaujaly.
Jejich spektrum bylo opravdu široké: Mohli jsme se přihlásit do rukodělných dí-
len, nabídky zajímavých (a mnohdy i trochu adrenalinových) činností pro mládež
nebo se účastnit širokého okruhu přednášek, které se týkaly většinou psychologie
a metodiky práce s dětmi, zaměřené např. na určitou věkovou nebo sociální sku-
pinu. Nechyběl ani seminář věnující se duchovnímu rozměru výchovy v oddíle.

Program byl opravdu plný, bohatý a většinou velmi přínosný. Práci organizá-
torů, kteří dokázali naprosto bravurně zvládnout takové množství frekventantů,
lze jen obdivovat. A nejen to. Možnost setkání s lidmi, kterým „o něco jde“ a kte-
ří měli zpravidla mnohaletou zkušenost s prací v oddílech dětských organizací,
bylo velmi obohacující.

Příští ročník CVVZ se bude konat o některém podzimním víkendu v Českých
Budějovicích. Po našich skvělých zkušenostech můžeme účast na této akci vřele
doporučit.

Pavel Petrašovský (PZ), bohoslovec 4. ročníku ArcS
5. ročník ArcS
V rámci naší přípravy v Arcibiskupském semináři, jsme jako bohoslovci páté-

ho ročníku absolvovali týdenní praxi ve farnosti své diecéze. V ročníku se nás při-
pravuje na kněžskou službu šest bohoslovců ze čtyř českých diecézí. Do jednotli-
vých farností nás poslal biskup jednotlivé diecéze se záměrem, abychom zakusi-
li, co konkrétního obnáší život farnosti a život kněze. Byli jsme rozděleni do těch-
to míst. Arcidiecéze Praha – farnost Praha Strašnice, Benešov; diecéze Plzeň
– farnost Plzeň, Cheb; diecéze České Budějovice – farnost Tábor; diecéze Lito-
měřice – farnost Frýdlant v Čechách. Na faře jsme bydleli společně s knězem,
který byl zároveň vedoucím naší praxe a s ním jsme absolvovali jeho běžný tý-
denní program. Ten se zejména skládal z účasti na katechezích, přípravách kate-
chumenů nebo snoubenců, výuce náboženství, společenství mládeže, návštěv ne-
mocných a dalších aktivit, které souvisejí s chodem jednotlivé farnosti. Nedílnou
součástí byla mše svatá, kde jsme se zapojili jak v její přípravě, tak bohoslužbě
slova, kde jsme měli prostor se zamyslet nad texty Písma svatého.

Snad mohu za všechny říci, že praxe ve farnosti splnila svůj účel.
Kamil Vrzal (PH) bohoslovec 5. ročníku ArcS



1. ledna 2004 dekretem č.j. 8271/2003
Římskokatolickou duchovní správu
u kostela sv. Josefa Praha – Nové Měs-
to (ve farnosti sv. Petra Praha – Nové
Město). Zmíněný kostel je nadále kláš-
terním kostelem kapucínů (dekret
č.j. 8273/2003). V jeho čele bude stát
rektor v souladu s ustanovením kán.
557 § 2 CIC a předpisy souvisejícími.

Zrušení Římskokatolické
farnosti u kostela sv. Jakuba
Staršího Praha – Staré Město
Arcibiskup pražský, kardinál Miloslav
Vlk v souladu s ustanovením § 2 kán.
515 CIC po dohodě s příslušným pro-
vinčním představeným a po projednání
v kněžské radě zrušil svým dekretem
č.j. 8267/2003 s účinností od 1. ledna
2004 dosavadní Římskokatolickou far-
nost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha
– Staré Město, protože pastýřská péče
o věřící nevyžaduje její existenci.
Svým rozhodnutím č.j. 8296/2003 sta-
novil, že dosavadní území rušené far-
nosti se stává součástí území Římsko-
katolické farnosti u kostela Matky Boží
před Týnem Praha – Staré Město. V té-
to souvislosti se bazilika sv. Jakuba
Staršího na Starém Městě nadále pova-
žuje za klášterní kostel minoritů (dekret
č.j. 8292/2003). V jeho čele bude stát
rektor v souladu s ustanovením kán.
557 § 2 CIC a předpisy souvisejícími.

Dále pražský arcibiskup stanovil
(dekret č.j. 8343/2003), že kaple sv.
Anny, tvořící součást konventu minori-
tů na Starém Městě, je veřejnou kaplí.

Zrušení duchovní správy
u Nejsv. Srdce Ježíšova Praha
Malešice
Arcibiskup pražský, kardinál Miloslav
Vlk zrušil svým dekretem s účinností
od 1. ledna 2004 dosavadní Římskoka-
tolickou duchovní správu u kostela
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova Praha –
Malešice, protože potřeba věřících ne-
vyžaduje její existenci. Kostel Nejsvě-
tějšího Srdce Ježíšova zůstává nadále
filiálním kostelem Římskokatolické
farnosti u kostela Neposkvrněného Po-
četí Panny Marie Praha – Strašnice.

Zřízení domu Společnosti kato-
lického apoštolátu – Pallotinů
ve Staré Boleslavi
Vzhledem k tomu, že Společnost kato-
lického apoštolátu – Pallotinů přijala

pozvání kardinála Miloslava Vlka
k působení v pražské arcidiecézi a pře-
vzala do pastorační péče farnost
a poutní kostel ve Staré Boleslavi, roz-
hodl kardinál Miloslav Vlk vyhovět je-
jí žádosti a udělil svůj souhlas se zříze-
ním domu Společnosti katolického
apoštolátu – Pallotinů ve Staré Bole-
slavi, a to na adrese Lázeňská 61/1,
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.

Změny sídel některých
farností a duchovních správ
Vzhledem k tomu, že některé farnosti
nebo duchovní správy nemají k dispo-
zici vlastní farní budovu nebo jiné
vhodné místo pro farní kancelář či kan-
celář duchovní správy, rozhodl kardi-
nál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský,
o změně jejich sídel takto:
� Sídlo Římskokatolické farnosti
Chlumín bylo změněno na Nám. Repu-
bliky 400, 277 11 Neratovice.
� Sídlo Římskokatolické farnosti Ja-
žlovice bylo změněno na Masarykovo
náměstí 70/18, 251 01 Říčany u Prahy.
� Sídlo Římskokatolické farnosti
Klobuky v Čechách bylo změněno na
Pejšova 47, 273 71 Zlonice.
� Sídlo Římskokatolické farnosti Pa-
nenský Týnec bylo změněno na Nám.
Emila Filly 11, 439 07 Peruc.
� Sídlo Římskokatolické farnosti
u kostela sv. Vavřince Praha – Jinonice
bylo změněno na Na Zlíchově 221/8,
152 00 Praha 5 – Hlubočepy.
� Sídlo Římskokatolické farnosti
u kostela Nejsvětější Trojice Praha
– Košíře bylo změněno na Strahovské
nádvoří 132/1, 118 00 Praha 1.
� Sídlo Římskokatolické farnosti
u kostela sv. Mikuláše Praha – Malá
Strana bylo změněno na Josefská 28/8,
118 00 Praha 1 – Malá Strana. 
� Sídlo Římskokatolické duchovní
správy u kostela Panny Marie Matky
ustavičné pomoci Praha – Malá Strana
bylo změněno na Josefská 28/8, 118 00
Praha – Malá Strana.
� Sídlo Římskokatolické farnosti
u kostela sv. Ducha Praha – Staré Měs-
to bylo změněno na Haštalské nám.
788/3, 110 00 Praha 1 – Staré Město.
� Sídlo Římskokatolické farnosti
Přistoupim bylo změněno na Husovo
náměstí 78, 282 01 Český Brod.
� Sídlo Římskokatolické farnosti Ra-
donice nad Ohří bylo změněno na
Nám. Emila Filly 11, 439 07 Peruc.

� Sídlo Římskokatolické farnosti Sla-
větín nad Ohří bylo změněno na Nám.
Emila Filly 11, 439 07 Peruc.
� Sídlo Římskokatolické farnosti
Smolnice bylo změněno na Nám. Emi-
la Filly 11, 439 07 Peruc.
� Sídlo Římskokatolické farnosti
Vrbno nad Lesy bylo změněno na
Nám. Emila Filly 11, 439 07 Peruc.

Trvalí jáhni ve službě
vojenských kaplanů
Česká biskupská konference schválila
v dubnu 2003 projekt zapojení trva-
lých jáhnů do služby vojenských kap-
lanů v rámci Duchovní služby v Armá-
dě České republiky. V souvislosti se
začátkem přípravy 1. skupiny trvalých
jáhnů – vojenských kaplanů budou do
farností dodány informační materiály
(plakátky a letáky) k tomuto projektu.
Upozorňujeme duchovní správce pře-
dem na tyto zásilky a prosíme, aby je
vhodným způsobem zpřístupňovali na
vývěskách v kostelech, příp. na jiných
vhodných místech.

Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, 
zodpovědný při ČBK za duchovní

službu v armádě

Nabídka nových materiálů
papežského misijního díla dětí
Papežské misijní dílo dětí vydalo vide-
okazetu „Jamajka očima – Jamajka
srdcem“. Tento nový misijní dokument
představuje nejen život obyvatel Ja-
majky a práci misionářů na tomto os-
trově v Karibiku, ale seznamuje též
s dětmi, kterým dárci z naší vlasti po-
máhají skrze Papežské misijní dílo dětí.
50 Kč z ceny každé prodané videokaze-
ty (prodejní cena je 390 Kč) je určeno
na pomoc dětem v bídě. Kazetu lze ob-
jednat ve Studiu TELEPACE, Kostelní
nám. 2, 702 00 Ostrava 1, tel.: 596 116
408, e-mail: studio@telepace.cz

Papežské misijní dílo dětí vydalo též
sérii barevných kartiček pro děti „Kin-
tuadi – 1. Misíkovy cesty“. Objednáv-
ka s více informacemi je v příloze.

Změny adres
Česká farnost ve Vídni má nové webo-
vé stránky http://www.sweb.cz/far-
nost.viden

Kontaktní adresy advokátů
ICS – doplnění
Uvádíme kontakt na dalšího z nově
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jmenovaných advokátů ICS. Tento
kontakt může být užitečný pro duchov-
ní i ostatní věřící, pokud budou potře-
bovat získat právní radu a pomoc v pří-
padných kauzách, s nimiž by se even-
tuálně obraceli na Interdiecézní církev-
ní soud v Praze.

JUDr. Milan Závurka
tel.: 607 987 750; zavurkam@tiscali.cz

Souhlas s jmenováním
postulátora
Na žádost br. Petra Alexy, národního
ministra Sekulárního františkánského
řádu v České republice, auctora causa-
e ve věci kanonizačního procesu Fran-
tiška Noska, dal kardinál Miloslav Vlk
souhlas s tím, aby postulátorem této
kauzy byl jmenován P. Luca M. De
Rosa OFM, generální postulátor Řádů
menších bratří františkánů.

PERSONALIA

Jubileář
Výročí svěcení
P. Dott.Lit. ThLic. Alberto Giral-
da Cid M.Id., farář u Narození Panny
Marie Praha – Michle 2. 1. 1994

Životní jubilea
Stanislav Fišer, kanovník Kolegiátní
kapituly sv. Kosmy a Damiána ve Sta-
ré Boleslavi 1. 1. 1924
ThLic. Bohumil Kolář, kanovník Met-
ropolitní kapituly u sv. Víta v Praze

7. 1. 1924
Jiří Pecka, farář u sv. Jakuba Staršího
v Příbrami, člen kněžské rady

13. 1. 1964
Dobroslav Pohořalý, laik 14. 1. 1964
Mgr. Marcel Timko, administrátor ve
Zdislavicích 14. 1. 1974
Mgr. Mariusz Klimczuk, farní vikář
u Nejsv. Srdce Páně Praha – Vinohrady

14. 1. 1969
František Čistý, farář v Bystřici u Be-
nešova 19. 1. 1934
P. Josef Čupr SI, farní vikář u sv. Ště-
pána Praha – Nové Město 30. 1. 1934

Ustanovení
P. Šimon Batory OFMCap., jehož
funkce rektora Římskokatolické du-
chovní správy u kostela sv. Josefa Pra-
ha – Nové Město zanikla k 1. lednu
2004, byl na návrh svého řeholního
představeného s účinností od téhož dne
jmenován a ustanoven rektorem Kláš-

terního kostela sv. Josefa Praha – Nové
Město.
P. Rafael Zdeněk Budil OFMCap.,
jehož funkce farního vikáře Římskoka-
tolické duchovní správy u kostela sv.
Josefa Praha – Nové Město zanikla
k 1. lednu 2004, byl se souhlasem své-
ho řeholního představeného s účinnos-
tí od téhož dne jmenován a ustanoven
výpomocným duchovním Klášterního
kostela sv. Josefa Praha – Nové Město.
Libor Bulín, okrskový vikář, byl
s účinností od 15. prosince 2003 uvol-
něn z funkce administrátora excurren-
do Římskokatolické farnosti Plaňany
a s účinností od téhož dne byl jmeno-
ván a ustanoven administrátorem excu-
rrendo Římskokatolické farnosti Velim
a Římskokatolické farnosti Předhradí.
P. Přemysl Faměra O.Cr. byl na žá-
dost svého řeholního představeného
s účinností od 1. ledna 2004 na dobu
určitou do 31. března 2004 jmenován
a ustanoven výpomocným duchovním
pro komunitu a dům Milosrdných ses-
ter sv. Karla Boromejského Praha 6 –
Řepy.
Ing. Jiří Kratochvíl, fokolarín společ-
ného života, byl v Centru Mariapoli –
formačním centru Hnutí fokoláre (Díla
Mariina) v Praze dne 8. 11. 2003 vy-
svěcen kardinálem Miloslavem Vlkem
na jáhna arcidiecéze pražské. Na žá-
dost Hnutí fokoláre (Díla Mariina) byl
současně uvolněn k trvalé službě pro
toto Dílo.
P. Bernardin Josef Mráz
OFMConv., jehož funkce výpomoc-
ného duchovního Římskokatolické
farnosti u kostela sv. Jakuba Staršího
Praha – Staré Město zanikla k 1. lednu
2004, byl se souhlasem svého řeholní-
ho představeného s účinností od téhož
dne jmenován a ustanoven výpomoc-
ným duchovním Klášterního kostela
sv. Jakuba Staršího Praha – Staré Město
a kaple sv. Anny Praha – Staré Město.
P. Mgr. Oldřich Prachař
OFMConv., jehož funkce faráře Řím-
skokatolické farnosti u kostela sv. Ja-
kuba Staršího Praha – Staré Město za-
nikla k 1. lednu 2004, byl na návrh
svého řeholního představeného s účin-
ností od téhož dne jmenován a ustano-
ven rektorem Klášterního kostela sv.
Jakuba Staršího Praha – Staré Město
a kaple sv. Anny Praha – Staré Město.
P. Marek Pučalík O.Cr. byl na žádost
svého řeholního představeného s účin-

ností od 1. ledna 2004 jmenován
a ustanoven farním vikářem Římsko-
katolické farnosti Unhoš� a farním vi-
kářem excurrendo Římskokatolické
farnosti Hostouň, Římskokatolické
farnosti Družec, Římskokatolické far-
nosti Budeč-Kováry a Římskokatolic-
ké farnosti Koleč.
P. Mgr. Marek Socha OFMCap., je-
hož funkce farního vikáře Římskoka-
tolické duchovní správy u kostela sv.
Josefa Praha – Nové Město zanikla
k 1. lednu 2004, byl se souhlasem své-
ho řeholního představeného s účinnos-
tí od téhož dne jmenován a ustanoven
výpomocným duchovním Klášterního
kostela sv. Josefa Praha – Nové Město.
Vladimír Valenta byl s účinností od
15. prosince 2003 jmenován a ustano-
ven administrátorem excurrendo Řím-
skokatolické farnosti Plaňany.

Úmrtí
P. Lubomír Blecha, jenž v duchovní
správě působil v Praze – Žižkově, Nu-
slích, Zlíchově a Jinonicích a posled-
ních pět let prožil v Kněžském domově
ve Staré Boleslavi, zemřel dne 3. pro-
since 2003 ve věku 72 let. Poslední
rozloučení se konalo v úterý 9. prosin-
ce 2003 v kostele Panny Marie ve Sta-
ré Boleslavi. Zesnulý byl členem
CCC. R.I.P.

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 7. 1. 10:00 Společenství mami-
nek s dětmi

So 10. 1. 9:00 Kurs „Pomoc v pas-
toraci“, 3. setkání

Ne 11. 1. 16:00 Novoroční koncert
Musica Sancta pro Ceciliae
St 14. 1. 9:30 Teologicko-filoso-
fická akademie nejen pro seniory.
Téma: Smysl vyučování náboženství ve
škole – ThDr. Vojtěch Eliáš.

18:30 Kurs pro služebníky
Eucharistie

Pá 16. 1. 20:00 Modlitba Taizé
Po 19. 1. 18:00 Ekumenická boho-
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služba, ČBK, ERC – předsedá: kardi-
nál Miloslav Vlk, káže: Mgr. Joel Ru-
ml, synodní senior ČCE.
Út 20. 1. 19:30 Příprava na život
v manželství, CPR – téma: Jak katolic-
ká církev chápe manželství.
St 21. 1. 10:00 Společenství mami-

nek s dětmi
18:30 Kurs pro služebníky

Eucharistie
Út 27. 1. 19:30 Příprava na život
v manželství, CPR – téma: Psycholo-
gie partnerského vztahu.
St 28. 1. 9:30 Teologicko-filoso-
fická akademie nejen pro seniory.
Téma: Etika válečného konfliktu –
pplk. Mgr. Tomáš Holub

18:30 Kurs pro služebníky
Eucharistie

Arcidiecézní
katechetické
středisko

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

email: adks@apha.cz

Ohlasy na adventní rekolekci
pro katechety
Duchovní obnova pro katechety se ko-
nala 29. 11. 2003 v kostele sv. Václava
v Praze – Dejvicích. Máme radost
z počtu zúčastněných – účast celkem
85 a 11 předem omluveno – většinou
z vážných důvodů. Vybrali jsme z ně-
kolika ohlasů:

… jsem ráda, že jsem zde byla, pro-
tože vše, co bylo řečeno, se dotýkalo
mého života. Jako křesLan na cestě,
který má naději, i když se někde zasek-
ne, můžu stále pokračovat, vím, že ne-
jsem na cestě sama… (E. G.)

… na konci rekolekce jsem potěše-
na. Byl nám dán jistý čas a prostor
pro zastavení se a setkání s Pánem,
který je blízko. Obsah, uspořádání, ve-
dení i organizace mi vyhovovala.
Osobně bych brala takovouto obno-
vu i celý den. Díky všem… (s. M. J.)

… přemýšlela jsem hlavně o otáz-
kách: jaké mám perspektivy, překážky?
mám starost o Hospodinovy cesty,
i když je nechápu? a přijímám je s po-
korou a nadějí?… dnešní myšlenky pro
mne byly velmi důležité, protože poklá-
dám za nutné už od dětství upozorňo-

vat na důležitost prožívání církevního
roku. Nejen média, ale celé prostředí,
v kterém se pohybujeme, od pravého
smyslu křesLanských Vánoc „hrubě“
odvádí… mám nové dobré podněty pro
sebe i svoji práci… (katechetky z cho-
dovské farnosti, které měly na rekolek-
ci tradičně nejhojnější účast).

Poděkování ADKS i všech „obno-
vených“ patří Mons. Alešovi Opatr-
nému, biskupskému vikáři pro kate-
chezi, který obnovu vedl, zpovědní-
kům P. T. Roulemu a P. J. Houkalovi
a hostitelkám – sestrám Apoštolátu,
které zúčastněným vytvořily bez nad-
sázky rodinnou pohodu.

Katechetické úterý
Od ledna 2004 plánujeme vždy v prv-
ním úterý v měsíci pravidelné otevřené
diskusní setkání katechetů laiků i du-
chovních (především z Prahy a okolí,
pro ostatní v závislosti na dopravním
spojení). V programu počítáme se se-
známením se s novými metodami a po-
můckami, diskusí k aktuálním téma-
tům, vzájemným předáváním nápadů
i zkušeností pro všechny věkové kate-
gorie svěřenců. Po vzájemné domluvě
a podle zájmu katechetů bude možné
zajistit na některá setkání hostování
odborníků.

První setkání se koná v prostorách
ADKS v Thákurově ulici v Praze Dejvi-
cích 6. 1. 2004 od 17:00 – 19:00 hodin.

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

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

Přípravy na manželství
V úterý 2. prosince skončila podzimní
společná příprava na život v manžel-
ství. Po přednášce jáhna Ing. Martina
Opatrného následovala společná dis-
kuse snoubenců a vedoucích párů, kte-
ré se zúčastnil otec biskup Karel
Herbst. Snoubenci (a také skupinka
bohoslovců, kteří se přípravy zúčastni-
li) hovořili o tom, zda příprava splnila
jejich očekávání, co bylo během ní pro
ně nejtěžší a co očekávají pro svá bu-
doucí manželství a rodiny od církve.
Na úplný závěr snoubencům otec bis-
kup požehnal, účastníci obdrželi od
Centra pro rodinu potvrzení o účasti.

Nejbližší společná příprava na život
v manželství začíná v úterý 20. 1. 2004
v 19:30 v Pastoračním středisku sv.
Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6. Zájemci
z řad snoubenců se mohou přihlásit
nejpozději týden předem na telefonním
čísle 220 181 777 nebo na mailové ad-
rese cpr@iol.cz. Přípravu tvoří osm
večerů zaměřených na konkrétní ob-
lasti života v křes�anském manželství.
Během přípravy snoubence čeká práce
ve skupinách, přednášky i sdílení v pá-
ru. Na kurzu spolupracují manželské
páry, psycholog, jáhen a kněz. Zimní
příprava končí v úterý 9. 3. 2003. Ter-
míny dalších společných příprav jsou
13. 4. – 1. 6. a 12. 10. – 30. 11. 2004.

Kromě toho nabízíme přípravy na
manželství, které probíhají v rodinném
prostředí pod vedením manželů pro
skupinky tří až šesti párů snoubenců.
Vedoucí páry mají k této práci pověře-
ní od arcibiskupa. Setkání probíhají
jednou za 2 až 3 týdny, délka přípravy
je tudíž přibližně půl roku. Zájemci
o přípravu v rodinách se mohou v Cen-
tru hlásit průběžně.

Osamělé maminky
Mikulášská pro společenství rodin osa-
mělých maminek proběhla 6. 12. 2003
v Komunitním centru sv. Prokopa
v Praze – Butovicích. Nadílky, kterou
pravidelně připravuje francouzská ko-
munita v Praze od roku 1998, se tento-
krát vedle asi padesáti dětí s maminka-
mi zúčastnil i autobus dětí z dětského
domova ve východních Čechách. Kro-
mě Mikuláše děti navštívil i kouzelník,
následovala dětská hudební vystoupe-
ní a pod „předvánočním“ stromečkem
na děti čekala spousta dárků.

Pravidelná setkání osamělých ma-
minek pokračují v Komunitním centru
sv. Prokopa, Praha – Nové Butovice
(metro B – Hůrka) v novém roce 10. 1.
2004 (MUDr. Kamelská bude mít vol-
né pokračování listopadového tématu
„Vliv našeho životního stylu na naše
zdraví“) a 7. 2. 2004 (MUDr. Ludmila
Stajnerová: „Emoce – dobrý sluha,
špatný pán“). Setkání probíhají vždy
od 14:00.

Hlídání dětí je možné zajistit po
předchozím telefonickém oznámení
v Centru na telefonním čísle 220 181
777 minimálně týden předem. Srdečně
zveme všechny rozvedené, vdovy
a svobodné maminky!
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Soutěž „List z naší rodinné
kroniky“
Již dříve jsme informovali, že k 10. vý-
ročí Mezinárodního roku rodiny vyhlá-
sily Asociace center pro rodinu a Ná-
rodní centrum pro rodinu ČR literárně
výtvarnou soutěž pro děti od 6 do 16
let „List z naší rodinné kroniky“. Ná-
rodní centrum pro rodinu k tomuto vý-
ročí zřídilo stránky http://www.rodi-
ny.cz/ncpr/osn/mrr/mrr.html, kde na-
leznete i informace k soutěži. Propozi-
ce soutěže si můžete stáhnout také na
stránkách Centra pro rodinu při Arcibi-
skupství pražském na adrese http://vol-
ny.cz/cpr.praha/marodi.htm

Uzávěrka krajských kol je 15. ledna
2004, sběrná místa prací pro Prahu
a Středočeský kraj – tedy většinu die-
céze – jsou občanská sdružení Rodinné
centrum Praha, Thákurova 3, 160 00
Praha 6, tel. 220 181 777, mail: rodin-
ne@centrum.cz a YMCA – Živá rodi-
na, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1, tel.
224 872 421, mail: zr@ymca.cz, pro
část naší arcidiecéze náležící k ústec-
kému kraji je sběrným místem Cen-
trum pro rodinu, Komenského 748/4,
412 01 Litoměřice, tel.: 416 738 069,
606 501 897, mail: dcpr.ltm@tiscali.cz

Arcidiecézní 
centrum pro mládež

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

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

www.praha.signaly.cz

Večery ve středu 21. ledna
Od ledna jsou Večery přesunuty z kaž-
dé druhé středy na každou třetí středu
v měsíci

Jedná se o nabídku, jak si jednou
v měsíci během školního roku zpříjem-
nit večer a pobýt s přáteli.

Začínáme společnou adorací
v 18:30, následuje kulturní program,
diskuse se zajímavými hosty, posezení
s občerstvením, možnost svátosti smí-
ření a osobního rozhovoru s knězem.

„Večery ve středu“ se konají každou
třetí středu v měsíci v areálu františkán-
ského kláštera při kostele Panny Marie
Sněžné na Jungmannově náměstí ve
středu Prahy (stanice metra „Můstek“).

(Je možné se zúčastnit farní mše
svaté v 18 hodin.)

II. nazaretský miniples aneb
„manifest proti pověrám“
V pátek 13. února 2004 v domě Naza-
ret od 18:00 hod. Místa není mnoho!
Proto se přihlaste nejpozději do
6. února!

Kurz pro vedoucí táborů
Asociace křes�anských sdružení mláde-
že (AKSM) spolu se Sekcí pro mládež
ČBK organizuje kurz pro vedoucí tábo-
rů či jiných prázdninových pobytů pro
děti (AKSM je držitelem akreditace
Ministerstva školství, mládeže a tělo-
výchovy pro pořádání tohoto školení).

Náplní kurzu jsou právní předpisy
(včetně hygienických) při práci s dětmi
a mládeží, základy první pomoci, bez-
pečnostní pravidla, táborové hospoda-
ření a organizační příprava tábora.
Kurz je zakončen testem; absolventi
obdrží osvědčení.

Kurz se koná 19. – 21. března 2004
v Praze 4 – Kunraticích na faře (v Na-
zaretě), začátek je v pátek v 19:00,
ukončení v neděli v 16:30. Cena 300
Kč (zahrnuje částečně ubytování, stra-
vování a studijní materiály, část doto-
vána MŠMT).

Přihlášky zasílejte do 10. března na
adresu: Sekce pro mládež ČBK, Ing.
Marie Světničková, Thákurova 3, 160
00 Praha 6 – Dejvice nebo e-mail:
svetnickova@cirkev.cz. Přihlášeným
budou zaslány podrobné informace
a studijní materiály.

Víkendovky v Nazaretě
� „Spoj nás v jedno Pane.“ Věříme
v jednu církev, ale vidíme jich kolem
sebe mnoho. Jak je to možné? Co vlast-
ně znamená ekumenismus? Víkendové
setkání je připravované pro 16 a vícele-
té ve dnech 16. – 18. 1. 2004.
� „S čistým srdcem.“ Vztah chlapce
a děvčete, muže a ženy je často disku-
tované téma. Co o něm říká Písmo? Co
říká církev? Víkendové setkání je při-
pravované pro 12 – 15leté ve dnech 20.
– 22. 2. 2004.

(Víkendovky začínají vždy v pátek
v 18:00 hod. a končí nedělním obědem
a do Nazareta se dostaneš trasou metra
C na stanici „Kačerov“, a pak autobu-
sem č. 114 na zastávku „Kunratice“.
Nazaret stojí hned vedle kostela.)

Společenství v Nazaretě
� pro 12 – 16leté v pondělí od 18:00

� „Aa“ především pro středoškoláky
v úterý od 18:00
� pro 19 a víceleté v úterý od 19:30
� každý čtvrtý čtvrtek v měsíci od
18:00 adorace pro mládež

Cestou Čtvrtého krále aneb
Divadlo od slova dívat se
a divit se
Pro všechny, kteří se chtějí vyjádřit po-
hybem, tancem, slovem nebo hudbou.

V Nazaretě vždy každý lichý víkend.
Sraz v pátek v 19:00, zakončení v sobo-
tu večer (je možné zůstat do neděle).

Kontakt: Mgr. et MgA. Andrea Hý-
blová, e-mail: tebe@centrum.cz

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

Příprava na manželství
s Komunitou Chemin Neuf
Kdy: formou víkendových setkání
(a k tomu několik osobních setkání
mezi víkendy) 10. – 11. 1.; 7. – 8. 2.;
13. – 14. 3.; 3. – 4. 4.. Kde: Klášter Tu-
choměřice. Začátek: v pátek cca
v 18 hodin, konec: v neděli cca 16 ho-
din. Cena: 250 – 300 Kč za osobu a ví-
kend, podle vašich finančních možnos-
tí. Setkání mezi víkendy se konají
v centru Prahy, termíny vždy po do-
mluvě s konkrétními účastníky.

Na konci obdržíte potvrzení o ab-
solvování přípravy na manželství.
Upozorňujeme, že je nutné být v kon-
taktu s knězem ve farnosti, kde budete
mít svatbu.
Tématické okruhy:
Manželství v Božím plánu; Dobra
a požadavky manželské lásky; Povolá-
ní k manželství jako Boží povolání;
Manželství jako svátost; Pohled psy-
chologie na vztah mezi manžely; Vzta-
hy v širší rodině; Komunikace, kon-
flikty a jejich řešení; Smíření a odpuš-
tění; Sexualita a manželství; Odpověd-
né plánování rodičovství; Výchova;
Manželský slib; Duchovní rozměr
manželství; Modlitba; Rodina – mikro-
církev.
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Obsah setkání:
� Přednášky; přednášky formou dia-
logu; sdílení ve skupinách; čas pro
snoubenecký pár; eucharistie; čas pro
diskusi ve skupině; možnost rozhovoru
s knězem nebo manželskými páry;
společná i osobní modlitba.
Kontakt:
Klášter Tuchoměřice: 220 199 441 – 2,
mobil (Václav Boháč): 606 630 706

Duchovní cvičení
� 31. 1 – 6. 2. Duchovní cvičení – Je-
richo. V Tuchoměřicích. Týdenní zti-
šení v modlitbě, doprovázené časem
práce, přednášek, společných modli-
teb, osobního, duchovního doprováze-
ní. Každodenní součástí těchto du-
chovních cvičení je dopolední silenti-
um tj. čas v tichu.
� 28. – 29. 2. Duchovní rozlišování
v životě s Bohem na téma: Dej mi po-
znat své cesty, Hospodine. Koná se
v Bartošovicích v Orlických horách.
Budeme se učit nejzákladnějším prin-
cipům rozlišování Božího vedení na
cestě všedním životem. Bůh s člově-
kem uzavřel smlouvu, on je Emmanu-
el, Bůh s námi, je tedy připraven vést
naše kroky, abychom nalezli plnost ži-
vota a mohli se realizovat, rozvinout
a vydat úrodu v pravý čas.

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

Večer uctívání a chval
(ekumenický)
Každé první úterý v měsíci od 17 do 19
hod.

Škola modlitby
Máš problémy s modlitbou? Nevíš jak
se modlit? Modlitba tě přestala bavit?
Chtěl(a) bys prohloubit svoji modlitbu?
Pak jsi srdečně zván na školu modlit-
by. Ukážeme si různé způsoby modlit-
by (modlitba s Písmem, adorace, růže-
nec). Scházíme se v sudé úterky od 19
hod. v Komunitním centru sv. Prokopa.
Setkání vede P. Angelo Scarano. Nej-
bližší setkání bude 13. 1. 2004.

Biblické hodiny
Vede je P. Angelo Scarano. Konají se
v liché úterky v měsíci od 19 hod. na
faře u kostela sv. Jakuba St. ve Stodůl-
kách (Kovářova 21).

Křes?anské
centrum –

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

St 7. 1. 19:00 Modlitební setkání
„Velká středa“ host: P. Michal Něme-
ček – kaple
So 10. 1. 19:30 Literární večery
I., host: písničkář Jakub Noha – klub
Na dně (příležitost přečíst vlastní lite-
rární tvorbu či si poslechnout, co vy-
tvořili druzí)
Ne 18. 1. 18:00 Ekumenická boho-

služba – kaple
19:00 Klubové kino (Pater

Pio I.) – klub Na dně
So 24. 1. 19:30 Rocková mše – kaple
Ne 25. 1. 19:00 Klubové kino (Pater
Pio II.) – klub Na dně

KAMÍNEK, společenství
pracující s dětmi a mládeží
Nabídka lyžařských zájezdů pro děti
i rodiče
So 3. 1. Jednodenní lyžařský
zájezd s výcvikem; Cena: 250   Kč
(možnost slevy)*
So 17. 1. Jednodenní lyžařský
zájezd s výcvikem; Cena: 250 Kč
(možnost slevy)*
Pá-Ne 30. 1. – 1. 2. Třídenní ly-
žařský výcvik pro děti – Krušné Hory;
Cena: 1400 Kč **
So 14. 2. Jednodenní lyžařský
zájezd s výcvikem; Cena: 250 Kč
(možnost slevy)*
Ne–Ne 19. 2. – 7. 3. Týdenní ly-
žařský tábor v Jizerských Horách; Ce-
na: 2500 Kč **
So 13. 3. Lyžařské závody ve
sjezdovém lyžování – Krušné Hory;
Cena: 250 Kč *
So 20. 3. Jednodenní zájezd
se soutěží o nejlepší techniku lyžování;
Cena: 250 Kč *
So 16. – 18. 4. Lyžování na ledovci
– Kaprun; Cena: 650 Kč *
So–Po 1. – 3. 5. Víkend te-
rénního lyžování pro zdatné sportovce;
Cena: 500 Kč **

Důležité poznámky:
Místo lyžování: tam, kde není uvede-
no, bude upřesněno na www.kami-
nek.org. Cena: * Cena zahrnuje pouze
dopravu (stravu, vleky, event. připojiš-
tění si hradí účastník sám) **Cena za-
hrnuje dopravu, ubytování, stravu, při-
pojištění. Možnost slevy: Na jedno-
denní lyžařské výcviky poskytneme
slevu až 100 % z ceny dle sociální situ-
ace účastníka do 18-ti let. Přihlášky:
písemně: KAMÍNEK, Modletická
1401, 149 00 Praha 4, e-mail: kami-
nek@kaminek.org – s uvedením: jmé-
na účastníka, bydliště, rodného čísla,
zdravotní pojiš�ovny, úrovně lyžování,
způsobu placení. Placení: na jednoden-
ní 7 dní předem, třídenní 3 týdny pře-
dem, tábor do konce ledna. Storno
podmínky: 50% ceny – 7 a méně dní
před začátkem akce.

Česká
křes?anská
akademie
Vyšehradská 49

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

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

13. 1. 17:30 Ekologická sekce –
Modlitební setkání s ekologickou te-
matikou, klášter Emauzy, Praha
2 – Vyšehradská 49.
13. 1. 18:00 Teologická sekce –
Prof. Jürgen Moltmann: Tvořit mír
a porazit draka: moc a násilí v křes�an-
ství, velká posluchárna Evangelické
teologické fakulty, Černá 9, Praha 1.
22. 1. 17:00 Uměnovědná sekce
– Mgr. Roman Musil a PhDr. Aleš Fi-
lip, PhD.: Náboženské umění 19. stole-
tí, Klementinum – Národní knihovna,
přednáškový sál č. 136 v 1. patře.
23. 1. 17:00 Psychoterapeutická
sekce – MUDr. Dagmar Křížková:
Psychoterapie homosexuálních adoles-
centů, čítárna dominikánského kon-
ventu u sv. Jiljí.
29. 1. 17:00 Dr. Lenka Kusáko-
vá: Evangeličtí duchovní v českém ná-
rodním obrození, Klementinum – Ná-
rodní knihovna, přednáškový sál
č. 136 v 1. patře.
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Divadlo 
Miriam

Ke Strašnické 10, 
Praha 10 – Strašnice, 

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

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

P r e m i é r a
� Čt 15. 1. 19:30 Po nás a� při-
jde potopa! Recitál z písní Petra Tra-
xlera, Růženy Sršňové a Jana Vrko-
če na verše „ze století dvou nesmrtel-
ných veličin: vynálezů a jazzu“.

P ř e d s t a v e n í  p r o  d o s p ě l é
� St 7. 1. 19:30 F. M. Dosto-
jevskij: Bílé noci. Jedna z nejslavněj-
ších novel ruské klasické literatury.
� Pá 23. 1. 19:00 Pilátova že-
na. Představení se koná v kostele sv.
Voršily, Národní třída, Praha 1. První
z řady inscenací zamýšleného meziná-
rodního projektu „Chrámové divadlo“.
� So 31. 1. 19:30 Eric-Emma-
nuel Schmitt: Návštěvník. Fiktivní set-
kání slavného rakouského psychiatra
Sigmunda Freuda s neznámým
návštěvníkem.

P ř e d s t a v e n í  p r o  d ě t i
� Ne 25. 1. 15:00 Jan Vladislav: Po-
hádka za tři facky. Volné zpracování
italské lidové pohádky pro děti od 5 let.

YMCA Kluby
křesYanská zájmová
činnost pro děti
a mládež, 

Na Poříčí 12, 
115 30 Praha 1, 

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

� Lyžařský tábor o jarních prázdninách
Prahy 1 – 5 tj. 28. 2. – 5. 3. 2004 v Ji-
zerských horách. – sjezdovky na Špi-
čáku, turistika, zábavný program, ko-
rálkování. Cena: 1800 Kč včetně do-
pravy a pojištění + peníze na vleky
� Opakovací taneční kurzy pro mládež
i dospělé od 8. ledna 2004. Výuka
kompletního tanečního programu (ma-
zurka, kvapík, waltz, foxtrot, tango,
valčík, rumba, cha-cha, samba, jive,
rock and roll, polka, blues, čardáš, ta-
neční novinky…) pod vedením Mgr.

Dostála, člena Svazu učitelů tance.
Individuální přístup umožněný omeze-
ným počtem 15 párů. Zdarma foto a di-
plom. Konají se v Paláci YMCA, Na
Poříčí 12, Praha 1 (stanice metra
B, tram. č. 5, 8, 14, 26 Náměstí Repu-
bliky) ve čtvrtek 18:30 – 21:15, 21:30
– 22:15. Cena: dospělí 2100 Kč za
1 pár a 10 dvouhodinových lekcí; mlá-
dež 1800 Kč za 1 pár a 10 dvouhodino-
vých lekcí
� Tradiční tříkrálový karneval pro děti
se uskuteční v neděli 11. 1. 2004 v tě-
locvičně YMCA od 10:15 a od 13:15.
Rej masek, hry, soutěže, tombola…

Klub
u P. Marie 
Sněžné

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

(při vstupu do Františkánské
zahrady vlevo)

Ne 4. 1. 13:00 – 16:00 Zpívání ko-
led na Jungmannově náměstí
Po 12. 1. 19:19 Beseda: Co nám
chybí k plnému a š�astnému životu?
(senátor M. Mejstřík, zastupitelka MČ
Pha 1 S. Moravcová)
Po 19. 1. 18:00 Ekumenická boho-
služba (beseda v Klubu)
St 21. 1. 14:30 UKŽ: Přednáška
s diapozitivy: Anglie – 2. díl (Skotsko,
Wales, Londýn) – přednáší RNDr.
Ondřej Bartušek

18:30 Večer ve středu
(program pro mládež pořádá ADCM)
Čt 22. 1. 19:19 Beseda: P. Petr Ko-
lář SJ
Út 27. 1. 19:19 Setkání nad Doku-
mentem „Gaudium et spes“

Unie
katolických
žen

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

e-mail: ukz@volny.cz

� středa 21. 1. 2004 – 14:30 – Anglie –
2. díl (Skotsko, Wales, Londýn) –
přednášející: RNDr. Ondřej Bartušek,
Farní klub u P. Marie Sněžné,
Jungmannovo nám. 18, Praha 1

Pozvánka na sněm UKŽ
12. sněm UKŽ se bude konat dne
7. února 2004 v budově Arcibiskupské-
ho semináře, Thákurova 3, Praha 6 (za-
sedací sál, 3. patro) na téma: „Radosti
a starosti naší církve očima ženy.“

Program: 8:00 registrace, 9:00 za-
hájení otec biskup Václav Malý. Z dal-
šího programu: P. A. Zemek „Plánova-
ná reorganizace farností: Jak se dotkne
žen?“, zpráva o činnosti UKŽ, PhDr.
D. Syrůčková „Mezigenerační dialog
v církvi“. 13:00 oběd. Odpoledne:
P. A. Opatrný: „Jsou jenom mladí na-
dějí církve?“; „Co nového na plenár-
ním sněmu?“ (delegátka Marie Kotr-
bová); zprávy z regionů; 18:00 mše sv.
– otec biskup Jaroslav Škarvada.

Informace a přihlášky v kanceláři
UKŽ na výše uvedené adrese.

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

Další zprávy
Zvonkohra v Loretě
Karionísté Radek Rejšek a Kamil No-
vák rozezní loretánské zvonky:
1. 1. 15:00 Hymnus „Adeste fi-
deles“, J. K. Kuchař Adagio, české ko-
ledy
4. 1. 12:00 a 18:00 improvizace
na vánoční nápěvy
5. 1. cca 15:00 (při průvodu „Tří krá-
lů“): výběr českých koled
6. 1. 12:00 Domenico Zipoli:

Pastorale
11. 1. 12:00 a 18:00 Improvizace
na písně k Pánu Ježíši
18. 1. 12:00 a 18:00 Improvizace
na duchovní písně
25. 1. 12:00 
G. F. Händel: Preludium c moll

18:00 Hymnus „Ave maris
stella“.



Hodinový stroj také hraje každou celou
hodinu od 9:00 do 18:00 píseň „Tisíc-
krát pozdravujeme tebe“.

Jesličky u Panny Marie Andělské
Známe jesličky v klášterním kostele
kapucínů budou přístupny takto:
1. 1.–6. 1. 2004 od 9:30 do 17:00
7. 1.–2. 2. 2004 jen o sobotách a nedě-
lích od 14:00 do 17:00

KřesYanská gynekologická
ambulance
Od ledna 2004 vám nabízíme služby
křes�anské gynekologické ambulance:
diagnostickou a léčebnou péči; preven-
tivní péči, konzultace pro ženy nad 15
let na principech křes�anské etiky; po-
třebnou péči zejména těhotným ženám,
které se dostaly do složitých zdravot-
ních situací a nechtějí potrat; poraden-
ství pro přirozené plánování rodičovství
a v případě potřeby dojednání lůžka

Ordinace pracuje bezplatně každé
pondělí od 11:00 do 17:00. Objednávat
se můžete na tel.: 257 197 319 nebo e-
mail: mnes@zdravcentra.cz. Ordinace
bude pracovat v prostorách chirurgické
ambulance Nemocnice Milosrdných
sester sv. Karla Boromejského „Pod
Petřínem“, Vlašská 36, Praha 1 (nad
americkou ambasádou).

Tuto gynekologickou ambulanci ve-
de zkušený věřící gynekolog, který je
současně trvalým jáhnem.

Z historického
kalendáře

6. ledna 1829 Zemřel Josef Dobrov-
ský, katolický kněz – jezuita, církevní
historik, kritik, teolog, biblista, zakla-
datel slavistiky (* 17. 8. 1753).
6. ledna 1884 Zemřel Johann Gre-

gor Mendel, katolický kněz – augusti-
nián, opat, zakladatel genetiky (* 22. 7.
1822).
7. ledna 1584 V Čechách došlo

k zavedení gregoriánského kalendáře,
který byl vyhlášen papežem Řehořem
XIII. v roce 1582.
19. ledna 1669 V Praze založil jezui-
ta a spisovatel Václav Šteyer naklada-
telství Svatováclavské dědictví k vydá-
vání české katolické literatury.
25. ledna 1774 Zabavený majetek je-
zuitského řádu se stal základem nově
zřízeného studijního fondu.
25. ledna 1974 Zemřel Jan Čep, pro-
zaik a esejista katolické orientace, pře-
kladatel (* 31. 12. 1902).

Inzerce
Student KTF hledá pro bakalářskou
práci lidi, kteří osobně znali ThDr.
Antonína Mandla. Prosím o kontakt na
tel: 777 672 052 nebo 317 847 125; Jan
Matuška, Kondrac 2, Vlašim 258 01 

Přečtěte si:
Giorgio Zevini – Pier Giordano Cabra
Lectio divina

Řada publikací Lectio divina chce
napomoci k prožívání tajemství víry na
základě liturgických textů pro jednot-
livé dny roku. Jejím základem jsou bi-
blické texty nedělního i feriálního lek-
cionáře, jejichž poselství je dále rozvi-
nuto metodou lectio divina: biblický
komentář, meditace, modlitba, kon-
templace, podnět pro činnost. Celý pro-
jekt počítá s 15 svazky, které postihnou
všechny dny liturgického roku (památ-
ky a svátky svatých, jež nemají před-
nost před nedělí, nejsou zahrnuty). Sa-
mostatně jsou zpracovány oba feriální
a všechny tři nedělí cykly lekcionáře.
– Lectio divina – mezidobí – všed-
ní dny; cyklus 2, (1. – 8. týden).
Brož., 273 str., cena: 220 Kč.
– Lectio divina – Neděle liturgické-
ho mezidobí; cyklus C.
Brož., 250 str., cena: asi 230 Kč. Vyda-
lo Karmelitánské nakladatelství.

Oto Mádr: K jádru věci
(Aktuální reflexe z let 1993–2003)

Známý český teolog, mnoho let věz-
něný spiritus agens katolického proti-
komunistického odboje a šéfredaktor
časopisu Teologické texty se vyslovuje
k palčivým problémům současné české
duchovní situace i k mnoha nadčaso-
vým a obecně lidským otázkám, které
se promítají do našeho každodenního
života.
Brož., 96 str., cena: 88 Kč. Vydalo na-
kladatelství Vyšehrad.

Humor v církvi z pera kněze
Knížka povídek je výsledkem dlou-

holeté tvorby psavého kněze. Vychází
v pražském nakladatelství Triton. Ce-
na: 99 Kč. Povídky ilustrovala Helena
Filcíková.

Vydává Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 16, 119 02  Praha 1, obsah připravuje
Pastorační středisko při Arcibiskupství pražském, Thákurova 3, 160 00  Praha 6,
e-mail: arcizpravodaj@seznam.cz, tel.: 220 181 754, fax: 224 314 258. Odpovědný
redaktor Mgr. Ignác Mucha. Uzávěrka 15. každého měsíce. Registrace: MK ČR E 13802. 

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

ZPRAVODAJ
pražské arcidiecéze

Vážení odběratelé Zpravodaje pražské arcidiecéze, v tomto čísle jste našli vlo-
žené poštovní poukázky určené k úhradě ročního příspěvku za odběr Zpravo-
daje. Dovolujeme si připomenout, že náklady na výrobu jednoho výtisku činí
8 Kč a poštovné za každý jednotlivě zaslaný výtisk 10 Kč. Za jeden rok se dis-
tribuuje 10 čísel, takže základní částka na příspěvek činí 80 + 100 = 180 Kč
pro ty, kteří jej dostávají poštou. Pokud odebíráte 2 čísla, činí poštovné 14 Kč
za zásilku. Příspěvky můžete poukázat také převodem na účet Arcibiskupství
pražského: č.ú. 45301130/2700, HVB Praha 1. V obou případech uvádějte
laskavě variabilní symbol 7 (farnosti z pražské arcidiecéze k němu připíší ještě
kód farnosti podle Katalogu) a konstantní symbol 968.

V případě, že máte zájem odběr zvýšit, snížit nebo zrušit, obracejte se
laskavě na distribuci: Karmelitánské nakladatelství, s.r.o., Kolejní 4, 160 00
Praha 6, tel.: 224 316 029, fax.: 220 181 721. red.


