
Prázdninová Příloha 2010
Katolická charismatická konference
Už 21. ročník Katolické charismatické konference se 
bude konat od středy 7. do neděle 11. července 2010 
v Brně. Konference bude zahájena 7. 7. v 7 hodin večer 
mší svatou v katedrále na Petrově, hlavní program pro-
běhne v moderním pavilónu F na brněnském výstaviš-
ti BVV. Záštitu nad konferencí převzal brněnský biskup 
Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle a také náměstek primáto-
ra města Brna MUDr. Daniel Rychnovský. Program kon-
ference tvoří přednášky, adorace, neformální setkání, 
společná modlitba a bohoslužby.
Mottem letošní KCHO je citát z Lukášova evangelia 
(10,33): „Uviděl ho a byl pohnut soucitem.“ Přednášející-
mi budou P. Jacques Philippe, P. Vojtěch Kodet, P. Bog-
dan Stępień, P. Tomáš Holub, Jiří Komorous, Marie Sva-
tošová, Josef Zeman, Kateřina Lachmanová, Mons. Aleš 
Opatrný a další. Je možno účastnit se jen některé části 
programu. Přihlášky poštou je třeba odeslat nejpozdě-
ji 19. června, přihlašování přes internet bude ukončeno 
1. července ve 12:00. Pro děti od 4 let bude po dobu 
KCHO probíhat paralelní program. 
Všechny potřebné informace týkající se přihlašování, 
poplatků, ubytování, parkování a stravování naleznete 
na http://konference.cho.cz/

Akademické týdny 2010
Občanské sdružení Akademické týdny ve spolupráci 
s Českou křesťanskou akademií vás zve na jubilejní 20. 
ročník Akademických týdnů, které se konají od 30. 7. 
do 6. 8. 2010 na Pavlátově louce v Novém Městě nad 
Metují. Připraven je pestrý program přednášek, koncer-
tů a filmových projekcí. Součástí programu je také pří-
městský tábor pro děti se zajímavou náplní. 
Historický začátek Akademických týdnů spadá do roku 
1932. V roce 1991 byly obnoveny P. Jaroslavem Knit-
tlem, žákem zakladatele P. Metoděje Habáně OP. 
Po smrti P. Knittla v roce 1994 pokračuje v tomto díle 
o. s. Akademické týdny. Úkolem Akademických týdnů 
je setkávání lidí všech věkových kategorií, svobodných 
i rodin, za účelem obohacení svých znalostí, vzájemné-
ho poznání a tělesné i duševní rekreace.
Mezi přednášejícími budou Jan Stříbrný, P. Josef Čunek 
SJ, Jeroným Klimeš, Pavel Jajtner, P. Jaroslav Brož, Aleš 
Palán, Jaroslav Med, P. František Lízna SJ, P. Romuald 
Štěpán Rob OP, Jiří Grygar a mnozí další.
Podrobné informace naleznete na 
www.akademicketydny.info

Prázdninová Oáza
 16. 7. – 1. 8. Oáza nového života I° (Vendryně) – reko-

lekce pro mládež (15–25 let) s cílem získat 
vztah ke Kristu a naučit se samostatně růst 
ve víře; pořádá Hnutí Světlo-Život, P. Josef 
Goryl OFMConv., ju@minorite.cz

 23. 7. – 8. 8. Oáza rodin I° (Cvilín) – rekolekce pro rodi-
ny, které chtějí upevnit vztahy k Bohu, mezi 
sebou navzájem a k ostatním lidem a po-
znat manželskou spiritualitu; pořádá Hnu-
tí Světlo-Život, P. Josef Goryl OFMConv., 
ju@minorite.cz

 13.–29. 8. Oáza nového života I° (Strážiště u Mlado-
tic) – škola víry a evangelizace (pro mla-
dé 16–26 let), s cílem získat vztah ke Kristu 
a naučit se samostatně růst ve víře; pořá-
dá Hnutí Světlo-Život, P. Jan Rajlich OP, 
oaza@svetlo-zivot.cz

 13.-29. 8. Oáza nového života 0° (Čachrov) – du-
chovní obnova a prázdninový program 
pro mládež (14–17 let), pro ty, kdo chtějí 
poznat Boha, jehož jsme obrazem, a zaku-
sit Boží lásku ve společenství; každý den má 
vlastní téma, všechny spojuje jeden cíl: po-
znat Boha a stát se osobností; pořádá Hnutí 
Světlo-Život, P. Jan Rajlich OP, oaza@svet-
lo-zivot.cz

Stálý eucharistický výstav
DEN HODINA KOSTEL (ULICE) ČÁST OBCE
Po 16:00 – 17:00 sv. Apolináře (Apolinářská) Nové Město
Po – Pá (kromě 1. Pá v měs.) 12:00 – 17:30 sv. Bartoloměje (Bartolomějská) Staré Město
Po
St

18:30 – 19:00
18:00 – 18:30 sv. Vojtěcha (Pštrossova) Nové Město

Út 15:00 – 18:00 sv. Josefa (nám. Republiky) Nové Město
Út (s pobožností ke sv. Anně)
Pá (s pobožností k Božímu Mil.)

po mši sv., 
cca 15:40 sv. Michaela archanděla (Pod Vyšehradem) Podolí

St 16:00 – 18:00 sv. Karla Boromejského (Vlašská) Malá Strana
St - Pá 13:00 – 16:00 sv. Josefa (Josefská) Malá Strana
Čt 10:30 – 15:30 sv. Kříže (Na Příkopě) Nové Město
Čt 17:00 – 17:50 sv. Jiljí (Husova) Staré Město
Pá (pouze 1. v měs.) 8:00 – 16:00 sv. Ludmily (nám. Míru) Vinohrady
Pá 8:00 – 18:00 katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha (chórová kaple) Hradčany
Pá 16:30 – 17:30 bazilika sv. Petra a Pavla Vyšehrad
Pá 17:30 – 18:00 sv. Bartoloměje (Prelátská) Kyje

Prázdninový kalendářík
 3. 7. svátek sv. Tomáše, apoštola
 5. 7. slavnost sv. Cyrila a Metoděje, 

patronů Evropy, státní svátek
 6. 7. Den upálení Mistra Jana Husa, státní svátek
 7.–11. 7. Katolická charismatická konference, Brno
 9. 7. Světový den vězňů, vyhlášen Janem 

Pavlem II.
 23. 7. svátek sv. Brigity, patronky Evropy
 6. 8. svátek Proměnění Páně
  Den Hirošimy, Světový den boje za zákaz 

jaderných zbraní
 9. 8. svátek sv. Terezie od Kříže (Edith Stein), 

patronky Evropy
 10. 8. svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
 15. 8. slavnost Nanebevzetí Panny Marie
 24. 8. svátek sv. Bartoloměje, apoštola
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DUCHOVNí CVIČENí

2.–6. 7.
„Buďte svatí, neboť já, 
Hospodin, váš Bůh, jsem 
svatý“

br. Augustin 
Šváček OFMCap.

Poutní dům 
kláštera kapucínů

Loretánské nám. 99/6; 118 00  
Praha 1 – Hradčany; 233 103 334, 737 642 054  
www.kapucini.cz

8.–11. 7. česko-německá duchovní 
obnova Síla kořenů

Mezinárodní 
centrum duchovní 
obnovy

Klášterní 1, 463 62 Hejnice; mcdo@mcdo.cz 
www.mcdo.cz; tel.: 482 360 235  
fax: 482 360 299

18.–22. 7. Duchovní cvičení pro 
manžele

Mons. Aleš 
Opatrný ŘKDS Stojanov

Salašská 62, 687 06 Velehrad, tel.: 572 571 420 
572 571 531; velehrad@stojanov.cz  
www.stojanov.cz

19.–25. 7.
„Jsem povolána žít 
z Božího milosrdenství 
a prokazovat je“

P. Prokop Brož

Kongregace 
Milosrdných 
sester sv. Karla 
Boromejského

Ostravská 453, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí  
S. M. Vincenta Kořínková  
vincenta@boromejky.cz; 723 477 525 
Palkovická 524, 738 01 Frýdek-Místek  
www.boromejky.cz, www.hledampovolani.cz

19.–23. 7.

Exercicie pro pedagogy, 
katechety, studenty 
pedagogických oborů, 
pastorační asistenty

P. Petr Beneš CSsR ŘKF Svatá Hora, 
Exerciční dům

Svatá Hora 591, 261 80 Příbram  
e-mailem: ex.dum@svata-hora.cz  
nebo vyplněním formuláře  
na http://www.svata-hora.cz

22.–25. 7. Duchovní cvičení pro 
lékaře a zdravotníky

Mons. Aleš 
Opatrný ŘKDS Stojanov viz výše

25.–31. 7. Ignaciánská duchovní 
cvičení

P. František 
Hylmar SJ

Exerciční dům 
Kolín

Kutnohorská 26, 280 02 Kolín  
tel./fax: 321 721 959, 731 182 112  
exercicie.kolin@seznam.cz

1.–5. 8. Duchovní cvičení pro 
katechety a animátory ŘKDS Stojanov viz výše

13.–20. 8. exercicie pro zrakově 
postižené

Mezinárodní 
centrum duchovní 
obnovy

viz výše

15.–19. 8. Duchovní cvičení pro 
všechny (frant. spiritualita)

P. Antonín Klaret 
Dąbrowski OFM ŘKDS Stojanov viz výše

16.–20. 8.
Duchovní cvičení pro 
varhaníky a chrámové 
zpěváky

P. Marcel Javora ŘKDS Stojanov viz výše

Co si přečíst o prázdninách
Time management jako duchovní úkol
(Friedrich Assländer, Anselm Grün)
Čas jakožto omezená doba života nás upozorňuje na to, 
že je náš život konečný a vlastně velice krátký. Kolik 
času nám ještě zbývá? Nevíme. V praktickém duchov-
ním životě bychom měli chápat každý den jako možný 
poslední den našeho života a měli bychom si připomí-
nat, že smrt jistě přijde a že právě ona dělá z našeho ži-
vota tak cennou věc. Teprve vědomí vlastní smrti dělá 
z života jedinečnou a drahocennou šanci. F. Assländer, 
odborník na podnikový management a poradce, a A. 
Grün, benediktinský mnich, psycholog a organizátor 
a vedoucí seminářů a kurzů pro manažery, dávají pod-
něty a odpovědi pro oblast uspořádání vlastního času. 
Zabývají se časem jako systémem a řádem a zkouma-
jí typicky moderní a složitou „past urychlování“. Bene-
diktinské „Ora et labora“ není základním řádem pouze 
pro řeholníky. I pro lidi světa nabízí osvědčené „umění 
přestávky“ a důležitý „management vlastní osoby“, jenž 
uznává osobní meze a jehož pomocí s nimi lze zacházet 
tvůrčím způsobem.

Brož., 223 str., 239 Kč
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Úmysly apoštolátu modlitby

Červenec
Všeobecný: Aby ve všech státech světa probíhaly vol-
by veřejných činitelů spravedlivě, otevřeně, čestně, 
s respektem ke svobodnému rozhodnutí občanů. 
Misijní: Aby se křesťané všude, kde žijí, zvláště ve vel-
kých městech, snažili účinně přispívat k podpoře vzdě-
lanosti, spravedlnosti, solidarity a pokoje.
Národní: Za prohloubení vztahů mezi kněžími a Božím li-
dem, aby se účinněji šířilo Boží království v našich farnos-
tech a v celém národě.

Srpen
Všeobecný: Aby ti, kdo jsou bez práce, bez domova 
nebo v jiné tíživé situaci, nacházeli porozumění, přijetí 
i konkrétní pomoc v překonávání svých obtíží.
Misijní: Aby církev byla „domovem“ pro všechny lidi 
a s ochotou otevírala dveře těm, kdo trpí rasovou či ná-
boženskou diskriminací, hladem nebo emigrací v dů-
sledku válečných konfliktů.
Národní: Abychom našli odvahu a sílu překonávat zlo 
dobrem i tam, kde se objevuje v podobě nenávisti, ná-
silí a rasové nesnášenlivosti.

Redakce Zpravodaje Vám, milí čtenáři, přeje pokojné, požehnané léto, příjemný oddech od všedních povinností 
a nabytí nových sil a v září se s Vámi těší na shledanou! J
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