
pražské arcidiecéze č. 10, prosinec 2004
„Už aby bylo po Vánocích!“
Zatímco děti netrpělivě počítají, kdy už skončí škola a přijdou
Vánoce, mnozí dospělí říkají: „Už aby bylo po svátcích – to zas
bude blázinec.“ Jsou to hlavně ženy. Na nich totiž spočívá hlavní
břemeno vánočních příprav. Svátky jsou dny, kdy se můžeme
a máme věnovat tomu, na co ve všední dny nemáme dost času.
Hlavně se máme věnovat druhým, být s nimi, promlouvat s dět-
mi, hrát si, číst si, jít na procházku, dívat se, zkrátka být spolu.
Možná, že nechu/, s níž někteří mluví o svátcích, pramení z toho,
že už vůbec nedovedou být spolu, a to je nedobré znamení.
I v tom nám mohou Vánoce otevřít oči pro realitu…

Svátky mají být hezké, a proto je třeba mnoho připravit. Mno-
zí se do tohoto ale pouštějí s přílišnou důsledností, okázalostí
a perfekcionismem… Zkusme letos udělat o polovinu cukroví
méně a budeme mít víc času zastavit se, zamyslet a i radovat.
A nebudeme také muset po Novém roce povolovat pásky u kal-
hot. Nechtějte všechno přesně naplánovat, vždy/ se to mnohdy
zvrtne jinak: dědeček nastydne, Zuzanka dostane zarděnky, ná-
vštěva se omluví nebo přijde pozdě. Nechtějte řídit Vánoce jako
generál nebo režisér, ale nechte se řídit Vánocemi. A hlavně: my-
sleme i na druhé. Na svátcích je krásné, že se líbí i těm druhým.
Ve světle jejich radosti se rozsvítí i radost vaše. Bu7te vynaléza-
ví: vždy/ v okolí každého z nás je mnoho lidí „na okraji“.

Nestačí, když napečeme hory cukroví, naděláme sudy salátu,
nanosíme metráky potravin a nápojů, rozvěsíme jmelí a větvičky
a provedeme zoufalý pokus o úklid všeho. To vše nestačí a nejed-
nou to i překáží. Svátky potřebují ještě jinou přípravu…

(Pokračování na str. 2)

Otevřený dopis cisterciáků a cisterciaček
mírné observance farnostem v ČR
Bratři a sestry, milí mladí přátelé! Křes/anství může být pro-
žíváno na různé úrovni, a proto existují i rozmanité formy
křes/anského života. Jistě je možné jej prožívat v soukro-
mém životě a světském povolání, vstoupit do manželství
a založit rodinu nebo zůstat ve stavu svobodném. Ve světě
to tak bývá nejběžnější. Některé lidi to však neuspokojuje…

(Dokončení na str. 4)

Vánoční bohoslužby
Před Vánoci se na Arcibiskupství pražské obrací velké
množství zájemců o informace o vánočních bohoslužbách
v kostelích arcidiecéze. Každoročně tyto informace zveřej-
ňujeme také na internetových stránkách AP www.apha.cz

Kurz pro služebníky eucharistie
Kurs pro ty, kdo mají být pověřeni eucharistickou službou
(podávání při mši, donášení eucharistie nemocným) se bu-
de konat v Pastoračním středisku sv. Vojtěcha, Kolejní 4,
Praha 6. (Dokončení na str. 6)

XX. světový den mládeže
v Kolíně nad Rýnem 2005
Dne 10. 11. se konala, v rámci zasedání zástupců iniciativ
pro mládež katolické církve v Německu, tisková konferen-
ce na téma XX. světového dne mládeže v Kolíně nad Rý-
nem v roce 2005. (Dokončení na str. 2)

Silvestr v Nazaretě
Silvestr v Nazaretě je určen pro všechny od 12–24 let. Na
programu budou hry, zábava a také nebude chybět duchov-
ní program. Je možnost přijet jen na 31. 12. 2004. Co s se-
bou? Spacák, přezůvky a hlavně dobrou náladu.

(Více info a kontakt na str. 8)

Teologický seminář
Začátkem prosince se u kostela Nejsvětějšího Salvátora
v Praze otevírá základní teologický seminář. Jedná se
o úvod do systematické teologie zaměřený spirituálně. Se-
minář vede jezuita jáhen Jan Regner SJ, absolvent Gregori-
ánské papežské univerzity v Římě. 

(Více info a kontakt na str. 10)



Z diáře otce kardinála
3. 12. 10:00 zasedání ČBK o plenárním

sněmu, Brno
5. 12. 9:30 mše sv., Týnský chrám,

Praha 1 - Staré Město
6. 12. 17:00 ekumenická bohoslužba

s kaplany České armády, kostel sv.
Jana Nepomuckého, Praha 1 -
Hradčany

7. 12. 9:30 Kněžský den, Praha 6 -
Dejvice

8. 12. 18:00 setkání se stálými jáhny,
Loreta, Praha 1

10. 12. 5:45 mše sv., roráty, katedrála
sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Pra-
ha 1 - Hradčany

11. 12. rekolekce pro veřejnost, bazilika
Nanebevzetí Panny Marie, Pří-
bram - Svatá Hora:
6:00 mše sv., roráty
9:00 katecheze, kající pobožnost

12. 12. 10:00 mše sv., kostel sv. Šimona
a Judy, Bystřice u Benešova

13. 12. 18:00 předvánoční setkání s novi-
náři, Praha 2 - Vyšehrad

14. 12. 7:00 mše sv. s bohoslovci, rorá-
ty, kostel sv. Václava, Praha 6 -
Dejvice

15. 12. 16:00 předtáčení Doteků víry,
Český rozhlas, Praha 1

16. 12. 14:00 setkání konzistoře, Arcibis-
kupství pražské, Praha 1 - Hradčany
15:30 předvánoční setkání se za-
městnanci Arcibiskupství pražské

16.–18. 12. volno
19. 12. 10:45 mše sv., kostel Nanebevze-

tí Panny Marie, Veltruby
21. 12. 5:45 mše sv., roráty, katedrála

sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Pra-
ha 1 - Hradčany
9:30 vikariátní konference
I. pražského vikariátu, klášter
Strahov, Praha 1

22. 12. 12:30 oběd s bohoslovci pražské
arcidiecéze

25. 12. 9:30 mše sv., katedrála sv. Víta,
Václava a Vojtěcha, Praha 1 -
Hradčany

26. 12. 9:30 mše sv., kostel sv. Cyrila
a Metoděje, Praha 8 - Karlín

27.–30. 12. volno, Německo
31. 12. 18:00 mše sv., závěr občanského

roku, katedrála sv. Víta, Václava
a Vojtěcha, Praha 1 - Hradčany

1. 1. 2005   9:30 mše sv., katedrála sv.
Víta, Václava a Vojtěcha, Praha 1 -
Hradčany

Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ
(Vzhledem k uzávěrce mohou diáře

zaznamenat pouze dlouhodobě
plánované akce našich biskupů.)
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„Už aby bylo po Vánocích!“
(Dokončení ze strany 1)

Vánoce jsou svátky smíření Boha a lidí a vyžadují přípravu našeho srdce. Víme
přece, že se Kristus narodil v chlévě. Nemyslím, že bychom proto již dlouho před
svátky měli přestat uklízet a mýt nádobí. Podstatné však je, že nevadilo, že mís-
tem narození Ježíška byl chlév, protože byl položen do láskyplné náruče Mariiny
a objat péčí starostlivého Josefa. V betlémském chlévě zářila tři srdce, nejen Kris-
tovo.

Vánoce žádají, abychom připravili svá srdce. Tam je třeba uklidit, tam je třeba
přichystat místo pro příchod a spočinutí Páně. Je třeba hledat smír, nebo/ pak při-
jde i tichá radost a pokoj. Výzvou a příležitostí k přípravě srdce je advent. V dneš-
ní uchvátané době přistupuje ještě jeden přípravný úkol, zpomalit. Právě proto je
dobré omezit vnější přípravy, které ještě zvýší požadavky na výkon a zrychlí tem-
po našeho života. Máme-li se o Vánocích zastavit, musíme už dost dlouho před
nimi brzdit. Jedeme, jak se dnes o životě říká, příliš rychle a brzdná dráha je dlou-
há. Ty, kteří doposledka pojedou rychle, čeká tvrdý náraz. Vánoce pak budou po-
ci/ovat jako cosi cizího, ano, rušivého.

(Zpracováno podle publikace P. Pi,hy: „Vánoce“, 
kterou v edici „Chvilka klidu“ vydal Comdes.cz)

Ze života arcidiecéze
XX. světový den mládeže v Kolíně nad Rýnem 2005
Dne 10. 11. v poledních hodinách se konala, v rámci zasedání zástupců iniciativ
pro mládež katolické církve v Německu, tisková konference na téma XX. světo-
vého dne mládeže v Kolíně nad Rýnem v roce 2005.

Jejími hosty byli Dr. Franz-Josef Bode, předseda Komise mládeže Německé
biskupské konference a zodpovědný biskup za přípravu XX. SDM; P. Georg Aus-
ten, zodpovědný za organizační výbor XX. SDM; P. Michael Kühn, ředitel Komi-
se mládeže Německé biskupské konference a P. Jan Balík, ředitel Sekce pro mlá-
dež České biskupské konference a zodpovědný za přípravu ČR na XX. světový
den mládeže.

Na otázku současné evropské integrace P. Michael Kühn řekl: „Doufáme a sli-
bujeme si, že němečtí mladí lidé přijmou své evropské sousedy, že v setkáních
vzniknou nové kontakty, že společná radost z víry povzbudí mladé k výměně
a vzájemnosti, a že vzniknou partnerství, která posunou evropský proces sjedno-
cování dopředu. Úlohou světového dne mládeže je i smíření křivd z minulosti.“

Na přípravě světového dne mládeže v Německu pracuje už dnes 174 organizá-
torů a postupně se počítá až s 20 000 dobrovolníky z řad mladých lidí. Pro Čes-
kou republiku je zapojená v organizačním německém týmu od ledna tohoto roku
Hana Součková.

P. Georg Austen předpokládá, že XX. SDM se zúčastní 800 000 až 1 000 000
mladých lidí: „Jsme otevřeni dalšímu početnímu nárůstu mladých a to z řad věří-
cích i nevěřících, kteří o setkání projeví zájem.“

Novinkou oproti předchozím Světovým dnům mládeže bude tzv. Sociál-
ní otázka. V určený den budou mít účastníci setkání možnost nejen diskutovat
s odborníky na sociální témata, ale také v německých městech navštívit sociálně
slabé – v domovech důchodců, nemocnicích apod.

Ohledně příprav v naší republice P. Jan Balík řekl: „O organizaci setkání pro
českou skupinu mladých se stará Sekce pro mládež ČBK s 200 mladými dobro-
volníky, jednotlivá diecézní centra pro mládež a některá církevní hnutí. Přihlášky
jsou k dispozici od září a je možné si je stáhnout z http://www.kolin2005.signa-
ly.cz. Na této stránce mají mladí lidé k dispozici také veškeré aktualizované infor-
mace.“ Další informace: sekretariát Sekce pro mládež České biskupské konferen-
ce, tel.: 776 160 070.

Kateřina Regendová, spolupracovnice pro tisk



Z diáře biskupa Malého
2. 12. 21:30 vystoupení v TV, Bratislava
3. 12. zasedání ČBK, Brno
5. 12. 19:00 Církev bratrská – ekume-

nická bohoslužba, Soukenická ul.,
Praha 1

7. 12. 5:45 mše sv., katedrála sv. Víta,
Václava a Vojtěcha, Praha - Hrad-
čany
9:30 Kněžský den, Praha 6 -
Dejvice

8. 12. Veselá škola – vizitace, Praha 1
9. 12. 17:00 mše sv. pro jáhny – Loreta,

Praha 1
14. 12. 9:30 vikariátní konference IV.

pražský vikariát – salesiáni, Praha
8 - Kobylisy

15. 12. VOŠ publicistiky – vizitace, Pra-
ha 1 - Nové Město

16. 12. 7:30 Poslanecká sněmovna – se-
tkání, Praha

17. 12. 5:45 mše sv., katedrála sv. Víta,
Václava a Vojtěcha, Praha 1 -
Hradčany

24. 12. 24:00 mše sv. – kostel sv. Gabriela,
Holečkova ul., Praha 5 - Smíchov

Z diáře biskupa Herbsta
1. 12. 9:30 zasedání Komise pro kato-

lickou výchovu ČBK, Arcibiskup-
ství pražské, Praha 1 - Hradčany

2. 12. 16:00 návštěva Domova svaté ro-
diny, Praha 6 - Liboc
19:00 mše sv. u sester dominiká-
nek, Černá ul., Praha 1

3. 12. mimořádné zasedání ČBK, Brno
5. 12. 8:00 mše sv. ve Vraném u Slaného
6. 12. 10:00 účast na oslavách 150. vý-

ročí dogmatu Neposkvrněného Po-
četí Panny Marie, Katolická teolo-
gická fakulta, Praha 6 - Dejvice

7. 12. 9:30 Kněžský den, Praha 6 -
Dejvice

10.–12. 12.   duchovní obnova ve Fryštáku
12. 12. 8:00 mše sv. ve Fryštáku
14. 12. 5:45 roráty v katedrále sv. Víta,

Václava a Vojtěcha, Praha 1 -
Hradčany

18. 12. 9:00 poutní mše sv. ve Staré Bo-
leslavi

19. 12. 10:15 mše sv. v Černošicích
24. 12. 24:00 bohoslužba slova v kated-

rále sv. Víta, Václava a Vojtěcha,
Praha 1 - Hradčany

25. 12. 10:45 mše sv. v Tuchlovicích
26. 12. 10:00 mše sv. ve Skorkově
27. 12. 18:00 koncert vojenského umě-

leckého souboru v kostele sv. Jana
Nepomuckého, Praha 1 - Hradča-
nech

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.

Slovo arcibiskupa k apoštol-
skému listu Jana Pavla II.
„Mane nobiscum, Domine“
Apoštolským listem s názvem Mane
nobiscum, Domine, ze 7. 10. 2004 vy-
hlásil Svatý otec Rok eucharistie: od
října roku 2004, kdy se konal Meziná-
rodní eucharistický kongres v Guada-
lajaře v Mexiku, do října roku 2005,
kdy bude zakončen pravidelnou celo-
církevní synodou na téma „Eucharis-
tie, pramen a vrchol života a poslání
církve“.

Vyhlášením Roku eucharistie nech-
ce Svatý otec znovu předkládat učení
o eucharistii, které vyslovil v předcho-
zím apoštolském listu z roku 2003
Ecclesia de Eucharistia, ale chce, aby
toto učení a praxe církve „bylo pro-
hloubeno a osvojeno“ (čl. 3). Nemá
v úmyslu „překrýt“ stávající pastorační
programy, ale přeje si, „aby v nich byl
položen důraz na eucharistický roz-
měr“ (čl. 5).

Celoživotní vzdělávání – pro-
gram „Jáhenský pastorační rok“
Děkan Katolické teologické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze prof. PhDr.
Ludvík Armbruster svým rozhodnutím
č.j. 671/04 vyhlásil na základě Řádu
celoživotního vzdělávání Univerzity
Karlovy v Praze a Řádu celoživotního
vzdělávání Katolické teologické fakul-
ty program celoživotního vzdělávání
„Jáhenský pastorační rok“ takto:

Program celoživotního vzdělávání
„Jáhenský pastorační rok“ – č. kurzu
106 (dále jen „program“) uskutečňuje
Univerzita Karlova v Praze – Katolická
teologická fakulta (dále jen „fakulta“).

Program je koncipován jako jedno-
roční vzdělávací cyklus pro získání
dalších odborností pro jáhny (resp. ab-
solventy KTF UK), kteří jsou ustano-
veni do pastorační práce ve farnostech.

Program je uskutečňován prezenční
formou jednou za měsíc (obvykle od

pondělí 8:30 do úterý 12:00) a každý
blok zahrnuje tři čtyřhodinová témata.

Přihláška se podává na přiloženém
formuláři studijnímu oddělení do 26.
listopadu 2004. K přihlášce je nutné
doložit souhlas ordináře nebo přísluš-
ného biskupského vikáře pro pastoraci.
Tento souhlas lze také doložit kopií
ustanovení k pastorační činnosti. Fa-
kulta si vyhrazuje právo program ne-
otevřít v případě počtu přihlášek men-
ších než 5.

Místo konání: fakulta (Thákurova
3, Praha 6); garant programu: Ing. Aleš
Opatrný, Th.D.

Program je zakončen ústní zkouškou
a vydáním osvědčení. Ke zkoušce se
může přihlásit pouze ten, kdo se účast-
nil alespoň 2/3 tématických bloků.

Poplatek za celý kurz je stanoven na
8200 Kč za jednoho účastníka. Tento
poplatek musí být uhrazen před účastí
na kurzu a zaplacení doloženo studijní-
mu oddělení. Pro identifikaci plátce
uve7te své rodné číslo jako variabilní
symbol. Při neúčasti na kurzu se popla-
tek nevrací.

Mikulášská sbírka
na bohoslovce
Při bohoslužbách v neděli 5. prosince
2004 proběhne Mikulášská sbírka na
bohoslovce.

V roce 2003 bylo vybráno celkem
503 170 Kč a částka byla použita
v souladu se statutem příslušného fon-
du. Konkrétně bylo v roce 2003 na po-
třeby seminaristů poskytnuto:
� Nadaci Arcibiskupský seminář
v Praze na krytí pobytu bohoslovců
v semináři (poskytnuto 533 706 Kč).
� Arcibiskupskému semináři Univer-
zity Karlovy příspěvek na stravné bo-
hoslovců (poskytnuto 51 200 Kč).
� Teologickému konviktu v Olomou-
ci příspěvek na ubytované bohoslovce
(poskytnuto 38 400 Kč).
� Teologickému konviktu v Olomou-
ci příspěvek na provoz (poskytnuto
64 000 Kč).

Zdrojem pro tyto příspěvky byla
Mikulášská sbírka na bohoslovce a dá-
le Svatopetrská sbírka na bohoslovce
(v roce 2003 činil výtěžek obou sbírek
celkem 937 091 Kč). Nepoužitá část
sbírek na bohoslovce byla převedena
po započtení nákladů vynaložených na
opravy v pokojích bohoslovců do roku
2004.
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Plán sbírek na rok 2005
30. 1. Nemocnice Milosrdných ses-

ter sv. Karla Boromejského
20. 2. Haléř sv. Petra

6. 3. Sbírka na Arcidiecézní charitu
25. 3. Velkopáteční sbírka na Sva-

tou zemi
15. 5. Svatojánská sbírka na arci-

diecézi
26. 6. Svatopetrská sbírka na boho-

slovce
25. 9. Svatováclavská sbírka na cír-

kevní školství
23. 10. Sbírka na misie
6. 11. Listopadová sbírka na Arci-

diecézní charitu
4. 12. Mikulášská sbírka na boho-

slovce
Všechny sbírky budou vždy zavčas
i s upřesňujícími informacemi připo-
menuty. Zároveň bude připojena infor-
mace o výnosu téže sbírky v předcho-
zím roce (pokud se konala).

Zrušení duchovní správy
u kostela sv. Voršily Praha -
Nové Město
Arcibiskup pražský, kardinál Miloslav
Vlk, zrušil s účinností od 1. ledna 2005
Římskokatolickou duchovní správu
u kostela sv. Voršily Praha - Nové
Město, se sídlem: Pštrossova 214, Pra-
ha 1, Nové Město, PSČ: 110 00, IČ:
73633011, protože pastorační potřeba
věřících nadále nevyžaduje její exis-
tenci. Vzhledem k tomuto rozhodnutí
vyhlásil arcibiskup pražský, kardinál
Miloslav Vlk, s účinností od téhož dne
statut kostela sv. Voršily Praha - Nové
Město jako klášterní kostel sv. Voršily
Praha - Nové Město, jehož rektor bude
rektorem klášterního kostela ve smyslu
kán. 557 § 1 CIC a bude konat svou
službu ve spolupráci s farářem Řím-
skokatolické farnosti u kostela sv. Voj-
těcha Praha - Nové Město.

Omezení provozu AP 8. 12. 2004
Upozorňujeme, že ve středu 8. prosin-
ce 2004 se koná pravidelná podzimní
rekolekce pro zaměstnance Arcibis-
kupského paláce. Z tohoto důvodu vý-
jimečně nebude ve středu 8. prosince
2004 na Arcibiskupství pražském ná-
vštěvní den.

Doporučujeme, abyste své záleži-
tosti přišli projednat v jiném termínu,
nebo/ 8. prosince 2004 nebudou pří-
slušní referenti k zastižení.

Světový den migrantů
a utečenců
Papežská rada pro pastoraci migrantů
a itinerantů (poutníků, turistů a lidí na
cestách) svým dopisem z 27. října
2004 sděluje, že bylo schváleno fixní
datum slavení Světového dne migrantů
a utečenců. Tento den se bude slavit
vždycky v neděli po Slavnosti Zjevení
Páně, když je slavena v neděli. Když se
slaví přesně 6. ledna, tak připadne na
druhou neděli po Zjevení Páně. V ten-
to den se modlíme za všechny ty, kteří
byli z nějakého důvodu nuceni opustit
své domovy a vydat se do světa hledat
střechu nad hlavou a práci. Kromě mo-
dlitby se doporučuje, abychom se ohlé-
dli kolem sebe a zjistili, jestli můžeme
i nějakým jiným způsobem (finančně,
radou, pohostinností) pomoct těmto li-
dem. Je to v souladu s požadavkem
evangelia, ve kterém se Ježíš ztotožňu-
je s hladovým, nahým, vězněným, ale
i pocestným.

� Mons. Ladislav Hučko, biskup -
apoštolský exarcha, předseda Rady

ČBK pro Romy, menšiny a migranty

Otevřený dopis cisterciáků
a cisterciaček mírné observance
farnostem v ČR
Ježíš řekl: „Hledejte nejprve Boží krá-
lovství a jeho spravedlnost a vše ostat-
ní vám bude přidáno“.

Bratři a sestry, milí mladí přátelé!
Křes/anství může být prožíváno na

různé úrovni, a proto existují i rozma-
nité formy křes/anského života. Jistě je
možné jej prožívat v soukromém živo-
tě a světském povolání, vstoupit do
manželství a založit rodinu nebo zůstat
ve stavu svobodném. Ve světě to tak
bývá nejběžnější.

Některé lidi to však neuspokojuje
a cítí v sobě volání k užšímu společen-
ství s Bohem v řeholním povolání nebo
jiné formě zasvěceného života. A vedle
toho existuje i povolání ke kněžství…

Samotný řeholní život bývá velmi
mnohotvárný. Během dějin Církve se
vytvořily určité možnosti. Takový ži-
vot může být veden v naprostém ústra-
ní nebo mezi lidmi v pastorační a soci-
ální práci… Vedle mnoha různých ře-
holních společenství pro muže a ženy
se vytvořily i kontemplativní mnišské
komunity cisterciáků a cisterciaček ve
smyslu benediktinského „ora et labo-
ra – modli se a pracuj“, ve kterých jde

o harmonické propojení modlitby
a práce. Označení cisterciáků pochází
od první mnišské komunity toho dru-
hu, která byla založena na francouzské
půdě v Citeaux (Cistercium) v roce
1098. Cisterciácký ideál obou obser-
vancí (mírné i přísnější), které se bě-
hem dějin vytvořily, chce věrně násle-
dovat moudré pokyny svatého Bene-
dikta, jež nám odkázal ve své Řeholi.

Cisterciáci a cisterciačky mírné ob-
servance zvou k sobě všechny, kteří se
cítí být povoláni k životu v komunitě,
v tichosti a meditaci, modlitbě a práci,
a touží tak naplnit Ježíšovu výzvu
k hledání Božího království.

V mnišském řádu budete moci
uplatnit své nadání a vzdělání, doved-
nosti i vaše povolání, a/ již se jedná
o směr technický nebo humanitní.
Všichni, kdo se vyučili nějakému ře-
meslu, např. truhláři, stavaři (zedníci,
pokrývači…), zámečníci, kováři, ku-
chaři, zahradníci, zemědělci, lesníci,
knihvazači a krejčí atd., nebo kdo jsou
z oboru archivnictví a knihovnictví,
uměleckých řemesel a kdo mají nadání
pro zpěv a hudbu. Dobře zde uplatníte
i svou znalost latiny a cizích jazyků.

Ale toto všechno, co bylo jmenová-
no, není vůbec žádnou podmínkou.

Podmínkou je pouze cítit se být po-
volán k mnišskému kontemplativnímu
životu s Bohem a mít potřebné zdraví
tělesné i duševní. O vše ostatní se po-
stará sám Pán.

Pokud tě tedy obyčejný život ve
světě neuspokojuje a pokud poci/uješ
vnitřní volání k životu s Bohem v kon-
templativním řádu, pak neváhej a kon-
taktuj nás.

Kontaktní adresa pro muže: Cisterci-
ácké opatství Vyšší Brod, 382 73 Vyšší
Brod, tel.: 380 746 674, mobil: 602
156 127. Volejte v dopoledních hodi-
nách mezi 9:15–11:45 hod. a odpoled-
ne mezi 13:00–16:30 hod. Můžete za-
sílat dopisy nebo případně pište na
e-mail: cist.klaster@vyssibrod.cz
Adresa pro ženy: Cisterciácké opatství,
Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří
u Tišnova, tel.: 549 410 090.

Nabídka duchovních cvičení
v Českém Těšíně
Exerciční dům Český Těšín nabízí mož-
nost účasti na duchovních cvičeních:
� 5.–11. prosince 2004 Týdenní du-
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chovní cvičení pro všechny – vede
P. M. Glaser SJ
� 16.–19. prosince 2004 Víkendová
duchovní cvičení pro všechny –
P. A. Holas SJ
� 6.–9. ledna 2005 Víkendová du-
chovní cvičení pro všechny – vede
P. P. Koudelka SJ
� 16.–22. ledna 2005 Duchovní cvi-
čení – I. týden – vede P. F. Lízna SJ
Kromě zde uvedených termínů je mož-
né po předchozí domluvě vést indivi-
duální duchovní cvičení.
Bližší informace zájemci obdrží na ad-
rese: Exerciční dům Český Těšín, Ma-
sarykovy sady 24, 737 01 Český Těšín,
tel.: 558 761 429, 558 761 423, 737 930
713, e-mail: ex.dum.tesin@jesuit.cz

Hosana 3
Nakladatelství Portál připravuje po
úspěšných titulech Hosana 1 a Hosana
2 zpěvník křes/anských písniček Hosa-
na 3, tentokráte orientovaný na děti,
dětské scholy, dětské sborečky (věkově
cca od 6 do 10 let), ve kterém bychom
rádi uvedli mnohé z těch písní, které se
hrají v různých společenstvích Čech
a Moravy, katolických i evangelických.
Záměrem nakladatelství je shrnout nej-
novější tvorbu křes/anských společen-
ství zaměřenou na děti a dospívající
a dát tak k dispozici reprezentativní vý-
běr písní pro nejmenší. Prosíme proto
o spolupráci všechny, kdo rádi zpívají
a případně skládají písničky.

Abychom jakoukoli písničku mohli
zveřejnit, musíme znát jméno autora
textu i autora hudby, a pokud možno
i kontakt na něj. Neposílejte nám však
ty, které už jsou uvedeny ve zpěvní-
cích: Hosana 1 a Hosana 2 (Portál).

Notový záznam písničky s celým
textem a kytarovými značkami nám la-
skavě pošlete bu7 poštou na papíru na
adresu nakladatelství (Portál, Klapko-
va 2, 18200 Praha 8), nebo elektronic-
ky na adresu jancarik@portal.cz. Po-
kud byste měli zájem o bližší informa-
ce, napište nám.

Na vaše nové a krásné písničky se
těšíme, pošlete nám je nejpozději do
konce ledna roku 2005.

P. Zdeněk Jančařík SDB, šéfredaktor
nakladatelství Portál

Upozornění na podvodníka
Pan Patrik (Johanes Bosco) Kraus (dříve
Ožarek) z litoměřické diecéze se vydává
za římskokatolického kněze a předsta-

veného suverénního Řádu Svatého Du-
cha. Tvrzení o kněžském svěcení (Fri-
dolín Zahradník) nebylo potvrzeno
a zmíněný řád je evidován jako občan-
ské sdružení Ministerstvem vnitra ČR.

Upozorňuji tímto jak jednotlivé bis-
kupy, tak i farnosti, aby se varovaly
možného působení a kontaktu se jme-
novaným, který tímto způsobem uvádí
v omyl jak věřící, tak veřejnost.

Nejedná se ani o římskokatolického
kněze, ani o římskokatolický řád a vů-
bec už nelze hovořit o suverenitě.

Působení jmenovaného a podpora
jeho osoby je v rozporu s naukou víry
a církevním právem.
� Dominik Duka OP, předseda komise

ČBK pro nauku víry

P E R S O N A L I A

J u b i l e á ř

Výročí svěcení
prof. ThDr. Jan Matějka, děkan Met-
ropolitní kapituly u sv. Víta v Praze

5. 12. 1954 (50 let)
P. Šimon Batory OFMCap., rektor
klášterního kostela sv. Josefa v Praze -
Novém Městě 10. 12. 1994 (10 let)
František Slavíček, kněz pražské arci-
diecéze působící v Itálii

14. 12. 1994 (10 let)
P. František Míša SDB, na odpočinku
v Praze - Holešovicích

17. 12. 1939 (65 let)
P. Ing. Pavel Lepařík SDB, výpomoc-
ný duchovní u sv. Kříže v Praze - No-
vém Městě 18. 12. 1989 (15 let)
ThLic. Jiří Maria Svoboda, kněz praž-
ské arcidiecéze působící v Kanadě

18. 12. 1937 (67 let)
Mons. Vladimír Vyhlídka, kanovník
Královské kolegiátní kapituly sv. Petra
a Pavla na Vyšehradě

20. 12. 1969 (35 let)
P. PhDr. Libor Ovečka Th.D., SDB, pro-
děkan KTF UK 28. 12. 1979 (25 let)

Životní jubilea
František Hochman, výpomocný du-
chovní v Železné 5. 12. 1949 (55 let)
Mgr. Ing. Miroslav Krejčík, trvalý já-
hen u sv. Václava v Praze - Nuslích

8. 12. 1922 (82 let)
P. Jan Pospíšil SJ, na odpočinku v Praze
- Novém Městě 10. 12. 1920 (84 let)
ThDr. Ing. Manuel Lobo, kněz Prela-
tury sv. Kříže a Opus Dei v Praze

10. 12. 1959 (45 let)

P. Anselm Miroslav Kopecký OFM,
na odpočinku ve Staré Boleslavi

16. 12. 1924 (80 let)
P. Jan Vývoda SDB, výpomocný du-
chovní v Praze - Kobylisích

21. 12. 1924 (80 let)
Antonín Šesták, kanovník Kolegiátní
kapituly sv. Kosmy a Damiána ve Sta-
ré Boleslavi 23. 12. 1918 (86 let)
Mons. ThLic. Karel Pilík, kanovník,
notář arcibiskupské kurie

24. 12. 1918 (86 let)
Václav Kořínek, kanovník Metropo-
litní kapituly u sv. Víta v Praze

25. 12. 1915 (89 let)
Jan Brzobohatý, kněz pražské arcidie-
céze ve výslužbě 27. 12. 1914 (90 let)
P. Mgr. Hugo Jiří Zikmund OPraem.,
farní vikář v Praze - Strahově a arcidie-
cézní rádce skautingu

27. 12. 1974 (30 let)
P. Pavel Uhřík OFMCap., rektor pout-
ního kostela Narození Páně (Loreta)
v Praze 28. 12. 1949 (55 let)
Jubilantům srdečně blahopřejeme a vy-
prošujeme hojnost Božího požehnání.

Změny a upřesnění adres
a kontaktů
Mons. Ing. Aleš Opatrný, Th.D., bis-
kupský vikář pro pastoraci, má kance-
lář na adrese: 160 00 Praha 6, Tháku-
rova 3 (budova Arcibiskupského semi-
náře, 2. patro, místnost 2101), tel.: 220
181 717, e-mail: opatrny@vira.cz. Te-
lefon na KTF UK je 220 181 639.

Ustanovení
P. Francis Hoang Minh Duc CSsR byl
se souhlasem svého řeholního předsta-
veného s účinností od 14. října 2004
uvolněn z funkce farního vikáře Řím-
skokatolické farnosti u kostela Nanebe-
vzetí Panny Marie Příbram - Sv. Hora.
Prof. ThDr. Jan Matějka byl na zákla-
dě žádosti J. M. Velkopřevora Českého
velkopřevorství Suverénního řádu mal-
tézských rytířů s účinností od 1. listopa-
du 2004 jmenován a ustanoven rekto-
rem klášterního kostela Panny Marie
pod řetězem Praha - Malá Strana.
Ing. Mgr. René Milfait, kněz plzeň-
ské diecéze, byl na žádost svého die-
cézního biskupa s účinností od 1. listo-
padu 2004 jmenován a ustanoven vý-
pomocným duchovním Římskokato-
lické farnosti u kostela sv. Prokopa
Praha - Žižkov, Římskokatolické far-
nosti u kostela sv. Rocha Praha - Žiž-
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kov a Římskokatolické farnosti u kos-
tela sv. Anny Praha - Žižkov.
JUDr. Stanislav Přibyl Ph.D., JC.D.,
byl s účinností od 1. prosince 2004
uvolněn z funkce výpomocného du-
chovního Římskokatolické farnosti
u kostela Panny Marie Královny Míru
Praha - Lhotka a s účinností od téhož
data byl jmenován a ustanoven farním
vikářem téže farnosti. Dosavadní usta-
novení soudcem Interdiecézního cír-
kevního soudu české provincie zůstává
nadále v platnosti.
P. Jan Maksymilian Putyra CCG byl
s účinností od 1. listopadu 2004 uvol-
něn z funkce farního vikáře Římskoka-
tolické farnosti u kostela sv. Václava
Praha - Smíchov a s účinností od téhož
data byl jmenován a ustanoven admi-
nistrátorem Římskokatolické farnosti
Praskolesy a administrátorem excu-
rrendo Římskokatolické farnosti Bez-
dědice u Hořovic, Římskokatolické
farnosti Hořovice, Římskokatolické
farnosti Hostomice pod Brdy, Římsko-
katolické farnosti Lochovice a Řím-
skokatolické farnosti Mrtník.
P. ThMgr. Mariusz Józef Sierpni-
ak MIC, jehož funkce rektora in spiri-
tualibus kostela sv. Voršily Praha - No-
vé Město zanikne ke dni 1. ledna 2005,
byl s účinností od téhož dne ustanoven
rektorem klášterního kostela sv. Voršily
Praha - Nové Město. Dosavadní ustano-
vení farním vikářem Římskokatolické
farnosti u kostela sv. Vojtěcha Praha -
Nové Město zůstává nadále v platnosti.
Jaroslav Sosnovec, trvalý jáhen praž-
ské arcidiecéze, byl s účinností od
1. listopadu 2004 ustanoven k jáhen-
ské službě ve vikariátu Benešov, a to
na dobu jednoho roku.
P. Ing. Ladislavu Štefkovi ISch bylo
na žádost jeho řeholního představené-
ho s účinností od 1. prosince 2004 zru-
šeno a ukončeno pověření duchovní
péčí o studenty při Římskokatolické
akademické farnosti Praha.
Stanislav Zápotocký byl s účinností
od 1. listopadu 2004 uvolněn z funkce
administrátora excurrendo Římskoka-
tolické farnosti Bezdědice u Hořovic,
Římskokatolické farnosti Hořovice,
Římskokatolické farnosti Hostomice
pod Brdy, Římskokatolické farnosti
Lochovice a Římskokatolické farnosti
Mrtník. Dosavadní ustanovení farářem
Římskokatolické farnosti Sedlčany
zůstává nadále v platnosti.

Pastorační
středisko
sv.Vojtěcha

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

fax: 224 314 258
e-mail: kancelar.ps@centrum.cz
www.vira.cz, www.pastorace.cz

� 1. 12. 9:30 Akademie nejen
pro seniory – P. Vojtěch Kohut OCD –
karmelitáni.
� 1. 12. 18:15 Prezentace knihy
Karmelitánského nakladatelství „Roz-
hovory s dědečkem“ za účasti Radova-
na Lukavského a Kláry Lukavské.
� 2. 12. 18:00 Česká křes/anská
akademie, P. prof. Tomáš Halík na té-
ma: Evropa a křes/anství.
� 4. 12. 9:00–14:00 Adventní du-
chovní obnova pro sv. Vojtěcha, Václa-
va a Matěje. Obnovou provází Th.Lic.
Ing. P. Zdeněk Wasserbauer, spirituál
arcibiskupského semináře.
� 6. 12. 8:00 KTF UK – Připo-
mínka vyhlášení dogmatu o Neposkvr-
něném početí Panny Marie.
� 11. 12. 9:00–14:00 Kurz pomoc-
níků v pastoraci. Jen pro přihlášené.
� 15. 12. 9:30 Akademie nejen
pro seniory – Duchovní obnova –
P. Miloslav Fiala.
� 17. 12. 20:00 Modlitba Taize.

Kurz pro služebníky
eucharistie
Kurs pro ty, kdo mají být pověřeni eu-
charistickou službou (podávání při
mši, donášení eucharistie nemocným),
se bude konat v Pastoračním středisku
sv. Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6. Jedná
se o čtyři setkání, a to 10., 17. a 31.
ledna a 21. února 2005, vždy v pondělí
od 18:30 do 20:00 hod. Účastníci mají
být pro kurs vybráni duchovním správ-
cem (příp. řeholním představeným)
podle potřeb farnosti (řeholní komuni-
ty), nikoliv jen podle jejich vlastního
přání. Mají být biřmováni, svobodní
nebo žijící v církevně platném manžel-
ství (příp. ovdovělí), ve farnosti známí
jako solidní a nekontroverzní 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
první 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.

Akademie nejen pro seniory
V roce 2005 pokračuje Akademie nejen
pro seniory na téma spirituality řehol-
ních společenství. Začneme ve středu
19. ledna v 9:30 hod. přednáškou sester
boromejek o spiritualitě Kongregace
Milosrdných sester sv. Karla Boromej-
ského. Následující termíny jsou 2. a 16.
února, 2. a 16. března, 6. a 20. dubna,
4. a 18. května a 1. a 15. června 2005,
vždy od 9:30 hod. Další témata upřes-
níme v lednovém vydání Zpravodaje.

Arcidiecézní
katechetické
středisko

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

email: adks@apha.cz

Katechetické úterý
Listopadové úterý bylo věnováno růz-
ným formám katechetické práce v ad-
ventu.

Prosincové úterý 7. 12. je zaměřeno
na kritéria a metody přizpůsobení mešní
liturgie pro slavení s mladšími i staršími
dětmi včetně jejich aktivního zapojení.

Lednové katechetické úterý bude
4. 1. 2005 opět od 17:00 v ADKS. Na
přání některých pravidelných účastní-
ků se budeme zabývat Týdnem modli-
teb za jednotu křes/anů.

Soutěž „Naše Farnost (NF)“
Do soutěže se přihlásilo 52 týmů, které
obdržely úvodní pokyny, startovní listi-
nu a úkoly pro 1. kolo. Těm, kteří ode-
vzdali úkoly z prvního kola, připomí-
náme, že druhé kolo končí 20. 1. 2005.
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Vysokoškolské vzdělání pro
učitele náboženství a katechety
KTF UK v Praze bude opět otevírat
prezenční i kombinované studium teo-
logie, které slouží i pro kvalifikaci uči-
telů náboženství a katechetů.
Informace: studijní oddělení fakulty
(220 181 404, 220 181 383; studij-
ni@ktf.cuni.cz; www.ktf.cuni.cz). Při-
hlášky je nutné podat do 28. 2. 2005.

Misijní kalendáře 2005
„Uganda – trpící perla Afriky“
Tyto krásné a užitečné stolní kalendáře
Papežského misijního díla můžete zís-
kat v ADKS. Kalendář obsahuje též 12
pohledů, záložku, pravítko, misijní rů-
ženec, omalovánku, zajímavé informa-
ce a unikátní fotografie vypovídající
o obtížné situaci ugandských dětí.

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

e-mail:cpr@apha.cz
http://cpr.praha.cz

Perspektivy rodinné politiky
v České republice
Byl název mezinárodní konference, kte-
rou pořádalo ministerstvo práce a soci-
álních věcí ve dnech 11.–12. 11. v praž-
ském Černínském paláci. Podle našeho
názoru se jednalo o zatím nejširší fórum
odborníků, politiků a pracovníků z pra-
xe, kteří se rodinou zabývají.

Potěšitelné je, že na tomto „Areopá-
gu“ názorů byly jasně vidět prorodinné
organizace. Účast diecézních center by-
la prakticky stoprocentní. Zástupci Ná-
rodního centra pro rodinu přednesli dva
fundované referáty. Ani ostatní zástupci
z praxe nezůstali pozadu, jmenujme
např. YMCA-Živá rodina, Sdružení
ochrana nenarozeného života, Sí/ mateř-
ských center zastoupená „ženou Evropy
2003“ Rút Kolínskou, či Etické fórum.

Ze zahraničních hostů připomenu
kardinála Alfonzo Lopez Trujillo, před-
sedu Papežské rady pro rodinu (setkání
se zástupci diecézních center pro rodinu
bylo velice milé), pana Wade Horana,
náměstka amerického ministra zdraví
a sociálních služeb nebo přední odbor-
níky na rodinnou politiku z Německa
a Rakouska. A samozřejmě nechyběli
ani odborníci domácí, právníci, sociolo-
gové, demografové, teologové.

Otázka rodiny u nás (ale i v celé Ev-
ropě) je velice živá, někdy dost bolavá
(nízká porodnost, bytová politika, vlast-
ní definice rodiny). Ukazuje se, že Ev-
ropská unie nás může inspirovat v mno-
ha praktických věcech, ale chápání rodi-
ny se v ní u některých politiků a akade-
miků nebezpečně vzdaluje od tradičního
židovsko křes/anského pojetí.

A ještě jednu poznámku: Několik
domácích referujících ve svých vy-
stoupeních odkazovalo na dílo nedáv-
no zesnulého profesora Matějčka – la-
skavého a pozitivně smýšlejícího zas-
tánce dětí a rodinných hodnot. Vníma-
li jsme to jako povzbuzení. Ač u nás
prorodinná práce neměla nikdy na rů-
žích ustláno, dokázali lidé jako Matěj-
ček mnoho dobrého vykonat.

Příprava na manželství
Zimní společná příprava na život
v manželství začíná v úterý 18. 1. 2005
v 19:30 v Pastoračním středisku sv.
Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6. Snouben-
ci se přihlašují v Centru telefonicky
(220 181 777) či mailem (cpr@ap-
ha.cz). Přípravu tvoří osm večerů za-
měřených na konkrétní oblasti života
v křes/anském manželství. Během kur-
zu snoubence čeká práce ve skupinách,
přednášky i sdílení v páru. Na přípravě
spolupracují manželské páry, psycho-
log, jáhen a kněz. Příprava končí v úte-
rý 15. 3. 2005. Termín jarní společné
přípravy je 12. 4.–31. 5. 2005.

Kromě toho je možné se průběžně
přihlašovat na přípravu snoubenců,
která probíhá v rodinném prostředí pod
vedením manželů pro skupinu tří až
šesti párů snoubenců. Na bližší infor-
mace o různých formách přípravy na
manželství v arcidiecézi se můžete in-
formovat telefonicky v Centru nebo na
našich internetových stránkách v rubri-
ce Programy pro snoubence.

Upozorňujeme, že vzhledem k vel-
kému zájmu snoubenců o přípravy
a omezenému počtu dobrovolných
spolupracovníků individuální přípravy
nezajiš/ujeme!

Osamělé maminky
Nejbližší setkání společenství osamě-
lých maminek s dětmi se konají v Ko-
munitním centru sv. Prokopa v Praze 5,
Nových Butovicích (metro B – Hůrka)
v termínech 8. 1., 19. 2. a 12. 3. 2005
vždy od 14 do 17 hodin. V lednu ma-

minky navštíví psychiatr a psychotera-
peut MUDr. Ludmila Bartůšková-Staj-
nerová. Hlídání dětí na pravidelných
schůzkách zajiš/ujeme po předchozím
telefonickém oznámení v Centru mini-
málně týden předem. Mimo rámec pra-
videlných setkání si maminky organi-
zují společné výlety s dětmi.

Tradiční jarní víkendová duchovní
obnova proběhne 15.–17. 4. 2005
v exercičním domě kapucínského kláš-
tera v Praze na Loretánském náměstí
pod vedením P. Petra Blechy OCD. Na
obnovu je nutné se předem přihlásit
v Centru pro rodinu. Na všechny uve-
dené akce srdečně zveme rozvedené,
vdovy a svobodné maminky!

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

Kurz animátorů 2004–2006
Tento dvouletý kurz je určen všem věří-
cím lidem ve věku od 16–24 let (výjim-
ky možné po domluvě), kteří se podíle-
jí na vedení společenství, zatím třeba
i jen okrajově, dále těm, kdo se na po-
dobnou práci připravují, a všem, kdo se
chtějí aktivně podílet na životě církve.

V rámci kurzu je možné získat
osvědčení pro vedení táborů. Na závěr
kurzu všichni absolventi dostanou
osvědčení. Součástí kurzu jsou téma-
tické semináře a cvičení z oblasti teo-
logie, pedagogiky, psychologie a prak-
tické ukázky her, animace liturgie atd.
Kurz obsahuje pět víkendových setká-
ních v roce.

V tomto školním roce probíhá první
ročník Kurzu animátorů 2003 -2005.
Navštěvuje jej asi 60 mladých lidí nejen
z naší arcidiecéze. Jako hosté zde již
přednášeli či svoji účast přislíbili: otec
kardinál Miloslav Vlk, o. b. Karel
Herbst, o. b. Jaroslav Škarvada, P. Jan
Houkal, P. Tomáš Halík, P. Michal Ně-
meček, P. Jan Balík, P. Angelo Scarano,
Marie Nováková, Michaela Doležalová.

Více informací na: http://www.pra-
ha.signaly.cz/animatori2.html

Večery ve středu
Konají se každou třetí středu v měsíci
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v areálu františkánského kláštera při
kostele P. Marie Sněžné na Jungman-
nově náměstí (stanice metra Můstek).

Začínáme společnou adorací
v 18:30, následuje kulturní program
(koncert, divadelní představení, před-
náška…). Během celého večera můžete
posedět s přáteli a občerstvit se v klubu
nebo si prohlédnout výstavu. Je zde
možnost svátosti smíření a osobního
rozhovoru s knězem. Je zde pro vás ta-
ké připravena soutěž o ceny. Program
jednotlivých večerů na http://www.pra-
ha.signaly.cz/vecery.htm

Silvestr v Nazaretě
Silvestr v Nazaretě se bude konat od ve-
čera 30. 12. do 1. 1. 2005. Je určen pro
všechny od 12–24 let. Na programu bu-
dou hry, zábava a také nebude chybět
duchovní program. Je možnost přijet
jen na 31. 12. 2004. Co s sebou? Spa-
cák, přezůvky a hlavně dobrou náladu.

Víkendovka v Nazaretě
„Pod tlakem“
Víkendovka je určena pro všechny ve
věku od 12–16 let. Nevaž se, odvaž se!
Užívej si! A různými jinými způsoby
se nám snaží televize, časopisy a jiná
média vnutit, co máme jíst, co si máme
oblékat, jak máme telefonovat… Jak si
v dnešním světě zachovat pravou svo-
bodu? Informace na: 
w w w . n a z a r e t . s i g n a l y . c z /
/vikendy/tlaky.html

Katolická
Charismatická
obnova

Koordinátor obnovy: P. Pavel 
Semela, Pastorační středisko, 

Kolejní 4, Praha 6, 160 00, 
obnovach@cbox.cz, 
http://www.cho.cz

Akce
Sobota 4. 12. 17:00–21:00 Celopraž-
ské setkání KCHO, Křes/anské cen-
trum – Jižní Město, Modletická 1401,
vchod A. Večer: adventní chvála se
slavením eucharistie (hraje konferenč-
ní kapela doprovázející KCHK).

Každé 1. úterý v měsíci,
19:00–20:00 Adorace v kostele sv. Jo-
sefa, Josefská 4, Praha 1 - Malá Strana;
adoraci vede společenství při farnosti
sv. Tomáše.

Otevřená společenství
Praha 5 - Smíchov, úterý 20:00–21:30,
boční vchod do kostela sv. Václava,
Nám. 14. října, kontaktní osoba: Hana
Schmittová.

Praha 10 - Vršovice, úterý od 19 do
21 hod., zadní vchod do kostela sv. Vá-
clava, Nám. Svat. Čecha, kontaktní
osoba: Václav Novák.

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

Misijní centrum při AP
Program každý čtvrtek pro mládež
18–30 let od 19:30 h (různý), od 19:00
– modlitba za jednotu křes/anů

Abeceda víry – možnost pokračová-
ní po kurzu ALFA i samostatně, pro li-
di toužící prohloubit svou víru, lze se
připojit během roku. Studium a sdílení
se nad Katechismem katolické církve,
společná večeře, opět každé úterý
v 18:30 hod.

Setkání MEF (Mezinárodní ekume-
nické fraternity) každý druhý měsíc,
otevřené pro každého, videokazeta
(svědectví a novinky z dění MEF ve
světě, přednáška), sdílení na dané téma,
pro ty, kteří se chtějí zapojit do modli-
tební sítě za jednotu církví, za mír
a usmíření mezi zeměmi – biblická, te-
ologická a ekumenická formace. Začá-
tek v kostele sv. Apolináře ve čt 16. 12.
v 19 hod – modlitbou za jednotu, po-
kračování programu v domě Michael.

Silvestr v Bartošovicích v Orlic-
kých horách – od 27. 12. do 1. 1. 2005
pro mládež 18–30 let, společně stráve-
ný čas na lyžích, při modlitbě, zábavě,
vrcholem půlnoční mše svatá v kostele
v Neratově pod širým nebem.

Kontakt: Dům Michael, Apolinář-
ská 10, 128 00 Praha 2, tel. 224 920
598, 224 921 314, email: michael@
misie.cz, mladez@chemin-neuf.cz,
http://www.chemin-neuf.cz

Komunita Chemin Neuf
Připravujeme tříměsíční formační cy-
klus „A“ v Tuchoměřicích od 17. 1. do

15. 4. 2005, biblickou a teologickou
formaci pro laiky, kteří se z časových
důvodů nemohou zúčastnit dlouhodo-
bé formace. Součástí jsou týdenní
duch. cvičení podle sv. Ignáce, modli-
teb. rytmus života (ranní a večerní
chvály, eucharistie, adorace, os. mod-
litba), bratrský a komunitní život. Pro
jednotlivce i manželské páry (zatím
pouze bez dětí).

Připravujeme týdenní duchovní cvi-
čení – „Jericho“ 30. 1.–5. 2. 2005 v Tu-
choměřicích.

(Rozlišování cesty s Bohem v tichu
a modlitbě, os. duch. doprovázení,
mládež 18 -30 let)
Kontakt: Komunita Chemin Neuf,
Školní 1, 252 67 Tuchoměřice, tel. 220
199 441-2, email: sekretariat@chemin-
neuf.cz, http://www.chemin-neuf.cz

Křes9anské
centrum –

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

Program:
� So 27. 11. 9:30–14:00 V á -
zání adventních věnců, klub Dixie
(vchod A)
� Po 29. 11. 9:30 Alfa kurzy pro
maminky, MC Domeček (vchod E)
� Ne 5. 12. 17:00 Mikulášská be-
sídka pro děti, kaple (vchod A)
� Po 6. 12. 9:30 Alfa kurzy pro
maminky, MC Domeček (vchod E)
� Út 7. 12. 18:00 Vánoční kon-
cert žáků SUŠ Altera Pars, klub Na
Dně (vchod E)
� So 11. 12. 9:00–18:00 S e -
minář Cesta a směr k cíli, klub Na Dně
(vchod E)
� Ne 12. 12. 18:00 Šest let KC –
narozeninový večírek, klub Na Dně
(vchod E)
� Po 13. 12. 9:30 Alfa kurzy pro
maminky, MC Domeček (vchod E)
� Po 13. 12. 16:00 Klub křes/an-
ských seniorů, klub Na Dně (vchod E)
� Út 14. 12. 18:00 Vánoční kon-
cert žáků SUŠ Altera Pars, klub Na
Dně (vchod E)
� St 15. 12. 17:00–19:00 Pas-
týřové vstávejte – hry, vánoční zvyky,
dílny Altera Pars (vchod E)
� Po 20. 12. 9:30 Alfa kurzy pro
maminky, MC Domeček (vchod E)
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Akce KřesVanského sportovní-
ho klubu
(informace Ing. J. Olšanský – 603 256
411, jaroslav.olsansky@intax.cz)
� Ne 26. 12. Jednodenní lyžování
na českých horách s možností výuky.

KAMÍNEK, společenství pra-
cující s dětmi a mládeží
o.s. KAMÍNEK Vás zve na jednodenní
sebezkušenostní setkání, které se bude
konat v sobotu 11. prosince 2004 od
9:00 do 18:00 hodin.

CESTA A SMĚR K CÍLI (cena: 400
Kč) Naším záměrem je vytvořit pro
Vás prostor, ve kterém můžete být sa-
mi se sebou a zároveň s druhými. Pro-
stor, v němž budete mít možnost pro-
hlédnout si, co je pro vás v životě důle-
žité a vyzkoušet si, jak s tím dovedete
zacházet. Připravili jsme pro vás tech-
niky verbální a neverbální pro skupi-
novou i individuální práci. Vyzkoušíte
si mimo jiné výtvarně a pohybově vy-
jádřit svá přání, sdílet své prožitky ve
skupině, techniky reflektování či kot-
vení v tělesné skutečnosti a buddhistic-
kou meditaci dobrotivosti.

Lektoři: Mgr. Kateřina Špongrová
(speciální pedagogika UK, odborný
výcvik, praxe), Petra Mílková, Dis.
(soc. práce, odborný výcvik, praxe).
Těšíme se na Vás!

Maximálně dvacet účastníků. Oběd
v ceně 60 Kč po předchozí objednávce
zajištěn na místě. Místo konání: Klub
Na dně, vchod E, KC Jižní Město, Mo-
dletická 1401, 149 00 Praha 11 - Opa-
tov. Přihlášky a informace: www. ka-
minek.org, e-mail: petra.milkova@ka-
minek.org, tel.: 608 365 205, 723 461
877, fax: 272 919 803.

Dixie klub
� nízkoprahový klub pro děti školní-
ho věku;
� otevřeno – pondělí, středa a čtvrtek
od 15:30 do 18:30;
� volnočasové aktivity a zážitková
pedagogika: činnosti uplatňující a pod-
porující různé druhy tvořivosti, zábav-
né učení hrou, odreagování a relaxace
formou spontánních, radostných čin-
ností (hry, soutěže, sport, práce s hlí-
nou a keramickými dlaždicemi, malo-
vání, batikování, ping-pong, modelaře-
ní, elektronika, programování a další);
� sobotní a víkendové výlety;
� vstup zdarma.

Klub Na dně
Otevřený klub ve stylu čajovny s do-
provodným programem. Vstup volný
(není-li uvedeno jinak). Vchod E, pří-
zemí.
Program:
� Čt 2. 12. 14:00 Lasička v papi-
ňáku – vernisáž fotografií a graffiti
(doprovodný program)
� Pá 3. 12. 19:30 SKAUT PUNK
III. – koncert skupin Imunita
a K.R.A.P. (vstup 20 Kč)
� Po 6. 12. 19:00 Koncert skupi-
ny ZLOMZAS se křtem demoCD –
folkrock (vstupné 60 Kč)
� Út 7. 12. 18:00 Vánoční kon-
cert žáků soukromé umělecké školy
Altera Pars
� St 8. 12. 19:00 Koncert skupi-
ny BEZ TEBE NE – šansony
� Út 14. 12. 18:00 Vánoční kon-
cert žáků soukromé umělecké školy
Altera Pars
� St 15. 12. 19:00 Koncert skupi-
ny NAČAS – folk
� Pá 17. 12. 19:30 Literární večer

Jste dobrá (možná začínající) skupina,
která chce koncertovat? Vytváříte al-
ternativní divadlo? Chystáte zajíma-
vou akci pro veřejnost? Nabízíme vám
prostory v klubu Na dně! Volejte, mai-
lujte na číslo a adresu o.s. Kamínek!!!

Poutní místo
Svatá Hora

Římskokatolická farnost
u kostela Nanebevzetí

Panny Marie Příbram - Svatá Hora
261 80 Příbram II - 591, 

tel: 318 626 351, fax 318 624 744, 
e-mail: basilica@svata-hora.cz, 

http://www.svata-hora.cz

Pravidelné bohoslužby:
� Pondělí – sobota: 6:00, 7:00, 9:00,
17:00 hodin
� Neděle: 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 11:00,
15:30 hodin
� Neděle a slavnosti 16:15 hodin – nešpory
� Příležitost ke svátosti smíření půl hodi-
ny před bohoslužbou, jinak na požádání.

Program na prosinec a leden:
� 11. 12. 9:00–13:00 Adventní du-
chovní obnova (Miloslav kardinál Vlk, ar-
cibiskup pražský)
� 18. 12. 9:00–13:00 Adventní du-
chovní obnova (Prof. Dr. Petr Pi/ha)

� 19. 12. 15:00 Výstava betlémů – Ote-
vřeno denně 10–16 hodin do 2. 1. 2005
(Spolek příbramských betlemářů)
� 24. 12. 16:00 Štědrovečerní mše –
P. Šmolík – Missa pastoralis in D (premié-
ra skladby), pastorely (SH chrámový sbor,
komorní orchestr)
� 25. 12. Slavnost Narození Páně – mše
svaté v 6:00, 7:30, 9:00, 11:00, 15:30
� 25. 12. 9:00 Boží Hod vánoční –
W. A. Mozart – Missa in F, pastorely (SH
chrámový sbor, komorní orchestr)
� 6. 1. 15:00 Jízda tří králů na živých
velbloudech (začátek u radnice v Příbrami)

Studentský 
kostel 
Nejsv. 
Salvátora 
a VKH 

Křižovnické nám. 2 Praha 1
tel: 222 221 339

e-mail: nejsvetejsi.salvator@volny.cz
http://salvator.apha.cz, 
http://vkhcr.org/praha

Pravidelný program kostela
Neděle 14:00 mše svatá
Neděle 20:00 studentská mše svatá
Úterky 19:00 mše svatá studentských
cechů, poté kurs Základy víry (přípra-
va na křest a biřmování)
Čtvrtky 20:00 – adorace s možností
svátosti smíření nebo duchovního roz-
hovoru

Program
� 1. 12. 19:00 Cechy cechům –
program vzájemného vzdělávání
v rámci studentských cechů (koordiná-
tor Jiří Šedo)
� 5. 12. 16:00 Mikulášská návště-
va v nemocnici (koordinátor Jiří Šedo)
� 6. 12. 19:00 Výroba vánočních
dárků – technika decoupage (ubrous-
ková technika) – vede Markéta Vaculí-
ková
� 8. 12. 19:00 2. část cestopisného
cyklu Poutní místa Evropy – Pou/ do
La Saletty a k Turínskému plátnu –
Ing. Jan Stěnička
� 10. 12. 19:00 Filmová noc –
Andrej Rublev (A. Tarkovskij, SSSR,
1969, 205 min), úvodní slovo – host
Petr Gajdošík
� 15. 12. 19:00 2. přednáška z cy-
klu Český antiklerikalismus – „Církev
a národ – obtížné manželství“ – PhDr.
Jiří Rak

9



� 16. 12. 19:00 Adventní bene-
fiční koncert Salvátorské scholy – kos-
tel sv. Jana Nepomuckého na Hradča-
nech

Adventní pátky
budeme společně chodit na roráty
v 5:45 h do katedrály sv.Víta, Václava
a Vojtěcha.

Vánoční bohoslužby
pátek 24. 12. ve 24:00 půlnoční mše
svatá, sobota 25. 12. ve 14:00 mše sva-
tá, sobota 1. 1. ve 14:00 novoroční mše
svatá. Ve vánočním týdnu se nekoná
úterní studentská mše svatá ani čtvr-
teční adorace.

Knihovna Betánie
(otevřena do 21. 12. 2004)
Služby knihovny jsou k dispozici ko-
mukoliv, nejen studentům. Výpůjčky
jsou na 1 měsíc zdarma.
Provozní doba:
úterý v 18:30–19:00 a 20:00–20:30
hodin, čtvrtek v 20:00–21:00 hodin
každou první neděli v měsíci
v 21:00–22:00 hodin

Katalog dostupný z webové adresy
VKH Praha nebo akademického kostela

Další informace na betanie.knihov-
na@centrum.cz

Salvatorská schola
Zkouší pravidelně každé úterý v od
17:30 do 18:45 v sakristii. Případní zá-
jemci o zpívání nech/ se hlásí sbormis-
trům Michalu Reiserovi (michalrei-
ser@centrum.cz) nebo Tomáši Jajtne-
rovi (tomas.jajtner@seznam.cz).

Teologický seminář
Začátkem prosince se otevírá základní
teologický seminář. Bude to úvod do
systematické teologie zaměřený spiri-
tuálně – měl by vést k teologickému
prožívání víry. Seminář vede jezuita
jáhen Jan Regner SJ, absolvent Grego-
riánské papežské univerzity v Římě.
Předběžně navrhovaný čas semináře je
středa od 16:30–18:00 jednou za 14
dní. Zájemci nech/ se hlásí Tomáši
Jajtnerovi na tomas.jajtner@sez-
nam.cz

�������

Česká
křes9anská
akademie
Vyšehradská 49

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

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

� 8. 12. 18:00 Prof. JUDr. Va-
lentin Urfus: Pragmatická sankce a če-
ské země. Čítárna dominikánské-
ho konventu u sv. Jiljí v 1. patře – Pra-
ha 1, Husova 8.
� 9. 12. 17:00 Prof. Ing. Jan
Royt: Ikonografie Narození Páně.
Klášter Emauzy, Praha 2 - Vyšehrad-
ská 49.
� 15. 12. 18:30 P. RNDr. Josef
Šplíchal, SDB: Adventní zamyšlení.
Klub III. interní kliniky 1. LF UK
a VFN, Praha 2, U nemocnice 1 (býva-
lá jesuitská kolej na Karlově náměstí –
vchod ze dvora) v 1. patře.

Centrální katolická 
knihovna

Thákurova 3, Praha 6

vás zve na výstavu „Člověk musí hoře-
ti“, Opat Vít Tajovský (1912–1999).
Výstava je otevřena denně od 11. 11.
2004 do 2. 1. 2005 9:00–17:00, v úterý
a ve středu do 20:00.

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

� 2. 12.19:30 E r i c - E m m a n u e l
Schmitt: Oskar a Růžová paní. Další
pozoruhodný text francouzského dra-
matika hovoří o základních otázkách
lidské existence.
� 12. 12.  15:00 Perutinka. Pohádka
o holčičce Perutince, které se splnil
její sen létat. Pohádka je určena dětem
od 3 let.
� 19. 12.  15:00 Traxleři – vánoční
koncert (české vánoční koledy a pís-
ničky naší i evropské minulosti).

YMCA Kluby
křesVanská 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.czz

Velké tvořivé dílny
� pondělí 29. 11., 6. 12. 
od 15:00, 16:00, 17:00
� úterý 30. 11., 7. 12., 14. 12. 
od 10:45
� středa 24. 11., 1. 12., 8. 12., 22. 12.
od 12:00
� středa 22. 12. 
od 13:00, 14:00, 15:00 – vhodné i pro
děti k výrobě dárků „na poslední
chvíli“
� čtvrtek 25. 11., 9. 12. od 10:45
� malba na hedvábí – různé techniky
– uděláme si obrázek, náhrdelník i šál-
ku nebo šátek
� ubrousková technika – zdobení hr-
nečku, květináče, kamínku
� stromeček zdobený suchými květi-
nami – práce lepicí pistolí
� korálkové i papírové vánoční ozdoby
� slaměné ozdoby či náhrdelníky

S sebou: keramický květináč, hrne-
ček, ubrousek na zdobení, sušené
drobné kvítky, jádra žlutého melou-
nu… Cena: 50 Kč, děti ZDARMA.

Zvykoslovná výstava
� 2. 12. 2004 od 9:00–16:00 v Soyce
� 3. 12. 2004 od 9:00–13:00
Kromě ukázek výroby vánoční dekora-
ce, starých českých řemesel a zvyků
s adventem spojených budou mít děti
možnost vyrobit si a odnést vlastno-
ručně vyrobený dárek např. kirigamo-
vé přáníčko, papírovou či korálkovou
ozdobu, odrátovaný ořech, kamínek
ozdobený ubrouskovou technikou…

Cena: 20 Kč, děti a pedagogický
doprovod ZDARMA.

Mikuláš
V neděli 5. 12. v 16:00 v YK v Soyce.
Čekání a těšení si v YK krátíme spo-
lečným zpíváním, tancováním a hra-
ním. Muzikanti YK nás potěší krásnou
hudbou. Přihlásit se je třeba do 20. 11.
Evě Váňové tel. 224 872 163. Cena:
pro členy YK 80 Kč, ostatní 100 Kč.

SOUTĚŽ!!!
Otevřené mistrovství ČR v dámě
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v sobotu 11. 12. 2004 od 9–18 hodin
v Soyce. Zasoutěžit a změřit své síly si
může každý odvážlivec v kategoriích
žáci: do 13 let, junioři: 14–20 let. Star-
tovné: 30 Kč. Každý dostane orig. li-
norytový diplom a tričko. Čaj či š/áva
po celý den ZDARMA!

Tradiční dětský Tříkrálový
karneval
Koná se v sobotu 8. 1. 2005 od 10:15
v tělocvičně Ymca. Příchod svatých tří
králů, rej masek, tanec, soutěže, hry,
malá vystoupení, tombola pro všech-
ny! Cena: 40 Kč.

Opakovací taneční pro mládež
i dospělé
Koná se od čtvrtka 20. 1. 2005 od
19:45 h ve Společenském sále Ymca
pod vedením Mgr. Filipa Dostála,
člena Svazu učitelů tance. Výuka kom-
pletního tanečního programu: ma-
zurka, kvapík, waltz, foxtrot, tango,
valčík, rumba, cha-cha, samba, jive,
rokenrol, polka, blues, čardáš, taneční
novinky – individuální přístup – max.
14 párů. Cena: za pár a 4 lekce: 800 Kč
mládež, 900 Kč dospělí; za pár
a 10 lekcí: 1900 Kč mládež, 2200 Kč
dospělí.

Unie
katolických
žen

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

e-mail: ukz@volny.cz

UKŽ zve všechny zájemce na prosin-
cová setkání:

sobota 4. 12. 2004 – 9:00 –
Adventní duchovní obnova pro ženy –
přednášky, diskuse, příležitost ke svá-
tosti smíření, mše sv., závěr cca
v 17 hod. Vede P. Jan Rybář, SJ. Farní
klub u P. Marie Sněžné, Jungmannovo
nám. 18, Praha 1.

středa 15. 12. 2004 – 14:30 – Řím
a Vatikán – přednášející: RNDr.
Ondřej Bartušek (přednáška s diapozi-
tivy), Farní klub u P. Marie Sněžné,
Jungmannovo nám. 18, Praha 1.

KřesVanská 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 10:00 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

Duchovní obnova
Hnutí Světlo – Život zve na víkendo-
vou duchovní obnovu pro mladé lidi
(cca 16 až 35 let) – tzv. Oázu modlitby.
Od pátku 3. prosince večer do neděle
5. prosince odpoledne, v Klokotech
u Tábora. Chceme se vidět s přáteli
i poznat nové tváře. Především se ale
chceme setkat s Bohem. Tématem bu-
de Rok Eucharistie. S sebou si určitě
vezměte spacák, přezůvky, Písmo sv.,
dle možnosti breviář, osobní věci.

Oázový silvestr
Zveme na společné prožití silvestra
a Nového roku mladé lidi od cca 16 do
cca 35 let do Klokot u Tábora. Bude
prostor pro zábavu i pro duchovní věci.
Kontakt + informace + přihlášky (do
20. 12): Martina Kuchyňková, mobil
721 880 217.

Další zprávy
Farní centrum u sv. Václava
Sestry Apoštolátu sv. Františka, Pro-
boštská 3, Praha 6 - Dejvice, spojení:
metro A – Dejvická, tram 2, 20, 26 –
stanice Hadovka

Středa 8. 12. 2004 v 15:00 hod.
MUDr. Mgr. Marie Opatrná „Byly
to však naše nemoci, jež nesl, naše bo-
lesti na sebe vzal“, rozhovor a modlit-
ba s nemocnými a za nemocné. Setká-
ní v příštím roce budou pokračovat
každou druhou středu v měsíci (12. 1.,
9. 2., 9. 3.).

Farnost Panny Marie Sněžné
Jungmannovo nám. 18, Praha 1, tel.:
222 246 243, fara.pms@centrum.cz

Klub u Panny Marie Sněžné (Najde-
te ho při vstupu do Františkánské za-
hrady vlevo.)
Po 6. 12. 19:00 Přednáška: Mario-
logie pro třetí tisíciletí – Prof. C. V. Po-
spíšil OFM, ThD.
So 11. 12. 15:00 Setkání křtěnců
(pokřtěných v kostele P. M. Sněžné od
roku 1995), mše svatá – celebruje bis-
kup J. Škarvada, pak setkání v Klubu
Po 13. 12. 18:00 Zpíváme s kytarou

19:19 Adventní koncert:
Petr a Markéta Lutkovi (kytara, klavír,
zpěv)
Út 14. 12. 18:00 Kající bohoslužba
St 15. 12. 14:30 Přednáška s diapo-
zitivy: Řím a Vatikán (UKŽ)

18:30 Večery ve středu
(program pro mládež pořádá ADCM)
Ne 19. 12. 10:00–12:00 Prodej křes-
/anských knih

Výstava v kapli sv. Jana Nepomuc-
kého: „Listopad 1989“ – výstava foto-
grafií 16. 11. 2004 – 2. 1. 2005 otevře-
no denně 10–19 hod.

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 svou Farní akademii
v neděli 12. 12. v 16:30 hod. Přednáší
Ing. Jaroslav Gebler, CSc.: „Povídání
o cukru a cukrovarech“ (Historie sladi-
del od medu po umělá sladidla. Výroba
cukru (přehled). Historické vynálezy.
Cukrovary na území České a Sloven-
ské republiky (vývoj a současnost).
Zaniklé cukrovary pražského regionu.
Muzeum a model cukrovaru.)

Římskokatolická
farnost Dobříš
Pastorační centrum sv. Tomáše v Do-
bříši, Na Nábřeží 1650, 263 01 Dobříš,
tel. 318 521 265,
http://dobris.farnost.cz

Pro vedoucí skupin i zájemce: cy-
klus přednáškových setkání s P. Mi-
chaelem Špilarem na téma BIBLE
A MODLITBA.
Témata přednášek:
16. 12. Meditace na papíře
20. 1. Žalmy a způsoby použití pro
modlitbu
24. 2. Gramatika pro společenství –
metoda větných znamének
31. 3. Témata podle Písma
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ZPRAVODAJ
pražské arcidiecéze

12. 5. Témata podle Písma
Setkání jsou v uvedené čtvrtky vždy

v 19:30 hodin v Pastoračním centru sv.
Tomáše v Dobříši, Na Nábřeží 1650,
263 01 Dobříš, tel.: 318 521 265.

Bližší informace o programu ŘKF
Dobříš a o akcích v Pastoračním centru
sv. Tomáše v Dobříši na http://do-
bris.farnost.cz

Mikulášské slavnosti
Psalterium ve spolupráci s farností sv.
Tomáše pořádají v chrámu sv. Mikulá-
še na Malé Straně Svatomikulášské
slavnosti.
5. 12. 16:15 Mikulášská nadílka,
písničky pro děti a jejich rodiče zpívá
Ztracená kapela
6. 12. 17:00 Nešpory, v 18:00
Mše svatá, J. Haydn: Missa St. Nico-
lai, účinkuje Collegium Strahoviense
s dirigentem Vladimírem Roubalem.

Informace: Psalterium s.r.o.,
tel./fax: 257 534 215, e-mail: in-
fo@psalterium.cz, http://www.psalte-
rium.cz, farnost sv. Tomáše,
http://www.augustiniani.cz

Program
5. 12. 16:15 Mikulášská nadílka,
účinkuje Ztracená kapela, písničky pro
děti a jejich rodiče.
6. 12. 17:00 Nešpory.

18:00 Mše svatá, J. Haydn:
Missa St. Nicolai, Collegium Straho-
viense, Vladimír Roubal – dirigent.

Vánoční koncert
Komorní smyčcový orchestr
QUATTRO CORDE a Pěvecký sbor
CANTICORUM IUBILO si Vás dovo-
lují pozvat na VÁNOČNÍ KONCERT
ve středu 15. prosince 2004 od 19 ho-
din v Modlitebně Českobratrské církve
evangelické, Korunní 60, Praha 2 - Vi-
nohrady.

P r o g r a m :
Úvodní slovo: MUDr. Marie Gold-

mannová, lékařka domácího hospice
„Cesta domů“

Georg Philipp Telemann: Dvojkon-
cert e-moll pro příčnou a zobcovou
flétnu, smyčcový orchestr a continuo

Karel Stecker: „Koleda“ (výběr
z českých lidových koled)

Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční
Vstupné dobrovolné ve prospěch do-
mácího hospice „Cesta domů“. Více na
http:// www.cestadomu.cz.

Arciopatství Břevnov
Benediktinské arciopatství sv. Vojtě-
cha a sv. Markéty zve na koncert „Ma-
lé vánoční zastavení“ v Tereziánském
sále Břevnovského kláštera – Markét-
ská 1, Praha 6, dne 26. prosince 2004
od 15:00 hodin. Vstupné dobrovolné.
Koncert připravila agentura Harmonie
(http://www.webpark.cz/harmonie).

Diakonie Českobratrské
církve evangelické – Betlém
Betlém, Císařova 27, 691 72 Klobouky
u Brna, tel.: 519 420 656, 605 463 527,
e-mail: betlem@diakoniecce.cz,
http://www.betlem.org
Jsi ochoten pomáhat potřebným li-
dem? Chceš zkusit život v ekumenic-
kém křes/anském společenství? Středi-
sko Diakonie Českobratrské církve
evangelické BETLÉM naléhavě hledá
pečovatele a pečovatelky do svého Do-
mova pro dospělé lidi s těžkým těles-
ným postižením.

Nabídka videokazet a knih –
pomůcky k výuce náboženství
Upozorňujeme Vás na nabídku firmy
Imago s. r. o., která vydala videokaze-
tu s animovaným seriálem Pavel, dob-
rodruh víry. V devíti příbězích po
7 minutách je představen pro děti ve
věku 7–10 let životní příběh apoštola
Pavla (režisér: Jan Zach, scénář:
Oldřich Selucký, výtvarnice: Zdeňka
Krejčová). Zároveň vydává Karmeli-
tánské nakladatelství (KN) od stej-
ných autorů knihu se stejným názvem,
která vhodným způsobem představuje

a doplňuje příběh apoštola Pavla. Oba
tyto materiály jsou vhodné k výuce
náboženství. Cena videokazety je 290
Kč, cena knihy 139 Kč a cena komple-
tu je 390 Kč. Žádejte u zásilkové služ-
by KN (zasilky@ kna.cz), nebo u spo-
lečnosti Imago (pouze VHS), nebo
u svých knihkupců.

Z historického
kalendáře

8. prosince 1729 Vysvěcen kostel
sv. Tomáše v Praze na Malé Straně.
8. prosince 1854 Papež Pius IX. vy-
hlásil dogma o Neposkvrněném početí
Panny Marie.
8. prosince 1864 Papež Pius IS. vy-
dal bulu QUANTA CURA, která byla
zaměřena proti liberalismu, panteismu,
naturalismu a nacionalismu.
8. prosince 1869 Zahájen I. vatikán-
ský koncil.
8. prosince 1934 V Praze - Kobyli-
sích položen základní kámen k salesi-
ánskému kostelu sv. Terezie od Dítěte
Ježíše.
10. prosince 1979 Obdržela Matka
Tereza z Kalkaty Nobelovu cenu míru.
14. prosince 1869 Narozen Ignác Stu-
chlý, první český salesián, zakladatel
salesiánské kongregace v českých ze-
mích a její první inspektor († 17. 1.
1953).
17. prosince 1919 Narozen ThDr. To-
máš Špidlík, katolický teolog, kardi-
nál, jezuita, spirituál, čestný člen Pet-
rohradské akademie pro byzantská
a slovanská studia.
18. prosince 1859 Oficiálně založena
nová řeholní společnost salesiánů,
schválena papežem Piem IX. r. 1874.
24. prosince 1819 Filozof a matema-
tik Bernard Bolzano zbaven pro své
pokrokové názory profesury na Filozo-
fické fakultě UK.

Arnošt Kelnar


