
Boží slovo v životě a po-
slání církve – biskupská
synoda 2008
Přinášíme rozhovor s arcibisku-
pem pražským kardinálem Milo-
slavem Vlkem, který se v říjnu
coby zástupce České biskupské
konference účastní biskupské sy-
nody v Římě. Pan kardinál přibli-
žuje její téma, průběh, přípravné
práce ... čtěte na str. 2.

Vyprošovat od Pána obrá-
cení a spásu pro každého
Přichází-li do diecéze řeholní spo-
lečenství, které na jejím území – 
a v tomto případě na území celé re-
publiky – dosud nepůsobilo, a za-

kládá-li se nový klášter, je to příle-
žitostí nejen k oslavě, ale také ke
zvídavým otázkám. Několik tako-
vých dotazů jsme položili sestrám
trapistkám počínajícím své půso-
bení v Poličanech na Benešovsku.
Rozhovor najdete na str. 2.

Nový Hospic Dobrého
pastýře
„Nemůžeme životu přidat více
dnů, ale dnům více života“ – tato
slova lékařky a zakladatelky novo-
dobé hospicové péče Cecil Saun-
ders charakterizují službu a po-
slání nově otevíraného hospicu
v Čerčanech. 
(pokračování na str. 3) 

K dispozici též na stránkách Pastoračního střediska http://ps.apha.cz v rubrice Zpravodaj pražské arcidiecéze.
V příloze naleznete letáček Růženec – kontemplativní modlitba

a leták Pastoračního střediska s informacemi o jeho programech a s plánem akcí na zimní semestr.

ZPRAVODAJ
pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008

Milí přátelé, na začátku října, měsíce růžence
a misií, bych si chtěl všimnout jedné mladé fran-
couzské dívky, Pauline Jaricot. Ona stála u po-
čátků Papežských misijních děl (PMD), zvláště
Díla šíření víry (největší agentury na podporu
misií v historii katolické církve), které je již
dvaaosmdesát let světově propojeno v rámci
celé církve s Misijní nedělí. Pauline se
narodila v Lyonu a od svých osmnácti let
aktivně podporovala misie. Týdně si šetřila
finanční prostředky a denně se modlila. Pos-
tupně se k ní přidávali přátelé a známí. Toužila
podporovat šíření víry a radost evangelia ve světě. Již
roku 1826 zakládá Le Rosaire Vivant
(nám dobře známý živý růženec), po-
božnost organizovanou v patnáctičlen-
ných skupinách. Každý člen se zavá-
zal, že se bude denně za misie modlit
desátek růžence. Živý růženec se stal
velmi oblíbeným a v době Paulininy
smrti – roku 1862 – bylo v samotné Fran-
cii více než sto padesát tisíc patnáctičlen-
ných kroužků. Dnes i v rámci PMD je mož-
né se do Misijní růže přihlásit. Připadá mi to
úžasně symbolické, že se v měsíci říjnu spojují
stejné akcenty – aktivní podpora celosvětových
misií a modlitba růžence – jako tomu bylo v životě
zmiňované Pauline Jaricot. Ona má zásluhu na tom, že se až
k nám dostává tato nabídka misijní spolupráce.

Protože se blíží Misijní neděle, kterou letos
oslavíme 19. října, chtěl bych Vám, milí přáte-

lé misií, poděkovat. Mám velikou radost, pro-
tože i z našich diecézí vysíláme ten životně dů-

ležitý signál pomoci a solidarity s trpícími
a potřebnými v misiích. Vaše dary z Misijní ne-

děle pro Dílo šíření víry se podílí na realizaci asi
šesti tisíc projektů a podporují katechety,

opravy nebo stavby kostelů, kaplí, far, učeben a ře-
holních domů, pastoraci, hlásání evangelia, pomoc

misionářům apod. Kdyby to bylo možné, rád
bych Vás osobně seznámil se vše-

mi těmi, kterým skrze Papežská mi-
sijní díla Vaše láska zlepšuje či do-
slova zachraňuje životy. Pro Vaši
představu – během loňské Misijní
neděle se v ČR vybralo přes 26 mi-

lionů Kč, za pražskou arcidiecézi to
bylo téměř 1 milion 100 tisíc Kč.

Spojme se tedy v modlitbě,
odpovězme na výzvu Svatého

otce Benedikta XVI.
a podpořme i letos pomoc

potřebným, skrze něž se dotýká-
me samotného Krista. Panna Maria

a svatí misionáři nám k tomu jistě vy-
prosí potřebné milosti, odvahu a požehnání.

P. Jiří Šlégr,
národní ředitel Papežských misijních děl

Říjnový kalendářík

1. 10. památka sv. Terezie z Lisieux, učitelky církve
Mezinárodní den hudby

2. 10. památka svatých andělů strážných
4. 10. památka sv. Františka z Assisi
7. 10. památka Panny Marie Růžencové

15. 10. památka sv. Terezie z Ávily, učitelky církve
16. 10. 17 let trvání Pastoračního střediska AP
18. 10. svátek sv. Lukáše, evangelisty

pouL lékařů a zdravotníků v katedrále (9:30)
19. 10. Den modliteb za misie

sbírka na misie (při bohoslužbách)
26. 10. změna letního času na zimní (3:00 → 2:00)!
28. 10. svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

Den vzniku samostatného čsl. státu (1918),
státní svátek

Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy



Ze života arcidiecéze

Boží slovo v životě a poslání církve – biskupská
synoda 2008
Ve dnech 5.–26. října se kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup
pražský, účastní biskupské synody v Římě. Při této příležitos-
ti jsme ho požádali o zodpovězení několika dotazů…

� Pane kardinále, v tomto měsíci se zúčastníte synody bisku-
pů jako zástupce České biskupské konference. Jaké bude
hlavní téma letošní synody biskupů? Čeho se bude týkat váš
příspěvek?
Především musím říci, že se jedná o XII. řádnou generální bi-
skupskou synodu. Koná se obvykle v rozmezí 3 let a účastní
se jí zástupci všech biskupských konferencí celého světa po-
dle jejich velikosti. Tématem každé synody je vždy určitá zá-
važná aktuální záležitost, kterou chce Svatý otec projednat
s reprezentativním poradním orgánem univerzální církve.
Obvykle je papež stanoví po poradě na předchozí synodě. Té-
mata předchozích synod byla v r. 2005 Eucharistie, pramen
a vrchol života a poslání církve. Před tím měly synody jako
téma poslání biskupů, o kněžích, o laicích atd.

Pro letošní synodu byl stanoveno velmi závažné téma
o Božím slově. Celý název tématu je: Boží slovo v životě
a poslání církve. Připravený dokument (tzv. Instrumentum
laboris) má 3 části rozdělené do 8 kapitol a má 74 stran.

Můj příspěvek se bude týkat „Božího slova v životě
církve“, v kapitole 4. a 5. Čtvrtá kapitola je nadepsaná „Slo-
vo Boží oživuje církev“ a pátá „Slovo Boží v mnohotvárných
službách církve“. Zde je v článku 33. uvedena věta, která mě
fascinuje hlubokým vyjádřením teologie slova, které nebylo
v katolické církvi obvyklé. O slově Božím se tu říká: „(…)
Boží lid (…) žije slovo Boží ještě pasivně a nechápe jeho svá-
tostný charakter (…).“ Ve svém příspěvku bych se chtěl zmí-
nit i o tom, jak jsme v malých skupinách mládeže za komu-
nismu žili slovo Boží.
� Jistě již máte materiály, které studujete – mohl byste přiblí-
žit, jak vypadá průběh přípravných prací?
Mezi vatikánskými kongregacemi (jakási „ministerstva“ slou-
žící Svatému otci k řízení církve) je úřad, který se nazývá „Sy-
nodus episcoporum“ (Synoda biskupů). Má v čele generální-
ho sekretáře. Synoda je tedy trvalá instituce, která připravuje
náležité podklady pro práci a jednání biskupů. Správně by se
celosvětové shromáždění biskupů nemělo jmenovat Řádná
generální synoda, ale „Řádné generální shromáždění biskupů
synody“. Synoda je trvalá instituce, existující mezi „synoda-
mi“. Každé generální shromáždění biskupů zvolí pro následu-
jící tříleté období zhruba 12 členů „Rady“ generálního sekre-
tariátu synody biskupů a ta během tří let na svých zasedáních
vypracuje podle návrhů členů předchozího generálního shro-
máždění synody tzv. „Lineamenta“, základní směrnice. Po
schválení Svatým otcem je Synodus rozešle všem biskup-
ským konferencím celé církve, aby o nich na svých poradách
diskutovaly, případně aby požádaly teologické fakulty a další
instituce diecéze o komentář. Připomínky pak rada generální-
ho sekretariátu synody zpracuje a připraví podkladový mate-
riál, „Instrumentum laboris“, pro práci příštího generální zase-
dání biskupů. O něm pak biskupové na synodě diskutují ve
svých příspěvcích (příspěvek má trvat 5 minut). Tyto diskuse
jsou pak shrnuty a radou synody jsou připraveny „propositio-
nes“ (návrhy) pro Svatého otce, který pak na jejich základě

zpracuje svůj posynodální dokument. Z minulé synody o eu-
charistii nese název „Církev žije z Eucharistie“.
� Kolik delegátů se synody zúčastní? Podílí se na její práci
také Svatý otec?
Delegátů bývá kolem 300 až 400. Pak jsou zde ještě pozoro-
vatelé z ostatních křesLanských církví, tzv. „auditoři“, kněží,
řeholníci i řeholnice, laici, muži i ženy, takže celkem bývá
účastníků synody až 500 i více. Za papeže Jana Pavla II. to
bylo tak, že Svatý otec se téměř pravidelně dopoledne zúčast-
nil zasedání, ale nezasahoval do diskusí. Jak to bude za sou-
časného pontifikátu, to se ukáže.
� Jakým způsobem jsou publikovány závěry takové synody a jak
jsou prakticky realizovány? Mohou se dostat až k nám laikům?
Když Svatý otec vydá posynodální dokument, je svěřen celé
církvi, diecézím celého světa (biskupská konference ho
v překladu vydá pro potřeby celé diecéze) k tomu, aby dané
učení církve uváděly do praxe. Každý věřící může tyto doku-
menty získat a meditovat, hovořit o nich třeba na pastorační
radě farnosti a také uskutečňovat…

Děkujeme za rozhovor. kh

Vyprošovat od Pána
obrácení a spásu pro každého
5. srpna 2008, v rámci mše sv. celebrované apoštolským nun-
ciem Diegem Causero, generální vikář Mons. Michael Slavík
položil a požehnal základní kámen nově vznikajícího trapis-
tického kláštera a kostela, o deset dní později, na slavnost
Nanebevzetí Panny Marie, pak rodící se stavbu požehnal kar-
dinál Miloslav Vlk. Nově zakládaný klášter Naší Paní nad
Vltavou v Poličanech na území farnosti Křečovice se má stát
domovem komunity mnišek – sester trapistek. Jednu z nich,
sestru Marii Michaelu, jsme poprosili o rozhovor…

� Kdo jsou sestry trapistky? Přibližte nám trochu váš způsob
života: jaká je vaše spiritualita, co vnímáte jako své poslání,
povolání? Čím může váš způsob života pro Boha oslo-
vit dnešního člověka?

Patříme do Řádu cisterciáků přísnější observance
(O.C.S.O.). Naše historie začala 21. března 1098, kdy opat
Robert spolu s dalšími asi dvaceti mnichy, v touze navrátit se
k zachovávání Řehole sv. Beneditka v její původní podobě
a k prostému životu podle evangelia, opouští benediktinské
opatství v Molesme, aby se usadil v Cîteaux – latinsky Cister-
cium (Francie, Burgundsko). Z místa tohoto prvního kláštera
si náš řád bere jméno: cisterciácký řád.

Po jeho velkém rozkvětu došlo na konci 13. století k úpad-
ku z důvodů historických, sociologických a duchovních.
Z různých pokusů o reformu, které se snažily krizi překonat,
vyniká reforma v opatství La Trappe v 17. století, vedená
opatem J. B. de Rancé, v níž pokračoval opat Dom Augustin
de Lestrange. Kláštery, které následovaly tuto reformu, byly
nazvány „Cisterciáci přísné observance“. V roce 1892 se
sjednotily tři kongregace, které nejvíce obhajovaly reformu,
a vytvořily samostatný řád, Řád reformovaných cisterciáků
Panny Marie z Trappy, dnes nazývaný Řád cisterciáků přís-
nější observance. Mniši a mnišky našeho řádu jsou proto zná-
mí pod názvem trapisté a trapistky.

Jsme mnišským řádem, který je zcela zaměřený na kon-
templaci. Žijeme podle Řehole sv. Benedikta, v odloučenosti
od světa a v samotě. Srdcem našeho života je chvála Boží, je-
jímž středem je každodenní slavení eucharistie. Zpívaná li-
turgie hodin, k níž se komunita schází sedmkrát za den, dává
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rytmus celému dni. Skládáme slib stability v jedné mnišské
komunitě, poslušnosti a obrácení mravů, do něhož je zahrnut
i slib čistoty a chudoby.

Přišly jsme do Česka s vědomím misijního úkolu, který
nám byl svěřen: vyprošovat od Pána obrácení a spásu pro
každého člověka, zvláště v naší vlasti – modlitbou, tichem,
každodenním obrácením svého života. Náš apoštolát spočívá
ve skrytosti jednoduchého života, práce převážně manuální
a především modlitby. Cítíme naléhavost modlitby za jedno-
tu křesLanů a za církev v Česku, aby dokázala svědčit o tom,
že Kristus je jediná opravdová odpověV na otázky, které pře-
bývají v srdci člověka i v naší společnosti, tak silně sekulari-
zované. Svým životem zcela zasvěceným Bohu toužíme být
znamením a jistým svědectvím jeho přítomnosti ve světě a je-
ho lásky ke každému člověku.
� Odkud do České republiky přicházíte? Prolnula se už ně-
kdy historie ženské větve vašeho řádu s historií naší země?
Kolik sester vaše komunita čítá a jaké jsou národnosti?
Náš mateřský klášter, odkud jsme přišly, se nachází ve Vitor-
chianu v provincii Viterbo (asi 80 km na sever od Říma), kam
od roku 1990 vstoupilo několik děvčat české národnosti
s touhou poznat a žít mnišský život. Tato skutečnost spolu
s přáním pana kardinála Vlka mít klášter trapistek v pražské
arcidiecézi se pro komunitu stala znamením Boží vůle, a tak
byla v roce 2004 ustanovena zakládací skupina mnišek, která
do Čech odjíždí definitivně 22. dubna 2007. Komunita Naší
Paní nad Vltavou je sedmou fundací Vitorchiana, které již za-
ložilo jiné kláštery v Itálii, v Asii a v Latinské Americe.

Cisterciácký život se zrodil v naší zemi již ve 12. století
(první cisterciácké mnichy poslal do naší země sám sv. Ber-
nard z Clairvaux) a první kláštery cisterciáckých mnišek
vznikaly v první polovině 13. století.

Trapisté a trapistky v naší vlasti nikdy klášter neměli až do
roku 2000. Mniši z opatství Sept-Fons (Francie) jako první
založili mužský trapistický klášter v české zemi: klášter No-
vý Dvůr v plzeňské diecézi v roce 2000. Po nich jsme přišly
my do pražské arcidiecéze.

Nicméně jsme pocítily jako znamení skutečnost, že sotva
rok po smrti naší mnišky blahoslavené Marie Gabrielly vyšel
v tehdejším Československu její stručný životopis v češtině.
Nutno říci, že oficiální biografie tak brzy po její smrti ještě
neexistovaly, a navzdory tomu všemu se její příběh dostává
v českém překladu až k nám. Pro nás je to znamení: jako by
nám tady připravila cestu. Blahoslavená Maria Gabriella je
mniška naší komunity Grottaferraty (nyní přestěhovaná do
Vitorchiana), která nabídla svůj život za jednotu křesLanů
a zemřela v roce 1939. Proto je naše komunita zvláště zamě-
řena na modlitbu za jednotu křesLanů.

Komunitu tvoří v současnosti 9 sester se slavnými sliby,
dvě sestry s dočasnými sliby, dvě novicky a tři postulantky.
Pokud jde o národnostní složení, je nás pět Italek, jedna Ma-
Varka a deset Češek.
� Proč se vaším působištěm u nás staly právě Poličany?
Tím, že jsme si zvolily za své působiště pražskou arcidiecézi,
jsme odpověděly na přání a konkrétní prosbu pana kardinála
Vlka. Začaly jsme hledat vhodný pozemek v této arcidiecézi
a ten jsme našly v Poličanech díky jednomu známému člově-
ku, který se dozvěděl, že je na prodej. Místo se nám zalíbilo
pro svou rozlehlost, klid a samotu, které jsou tak důležité pro
to, aby se mnišský život mohl rozvinout. A tak nebyl důvod
hledat něco jiného.

� Je či bude váš klášter otevřený návštěvám zvenčí? Jak fun-
guje nebo bude fungovat vaše komunikace s veřejností? Je
například možné strávit u vás nějaký čas, nasát něco z vaše-
ho způsobu života nebo toto není součástí vašeho poslání?
Nedílnou součástí každého trapistického kláštera je dům pro
hosty, otevřený pro všechny, kteří touží prožít několik dní
v ústraní, v tichu a modlitbě, prohloubit svůj vztah ke Kristu
a jeho církvi a načerpat tak novou sílu pro každodenní život.
Hosté mají možnost účastnit se liturgické modlitby sester
a mše svaté. Dům pro hosty byl sice v Poličanech už posta-
ven, ale svému účelu bude plně sloužit až po dostavění kláš-
tera s kostelem. Nyní je možné přijímat hosty jen v omeze-
ném množství.
� Co je dnes pro vaši mladou komunitu obtížné? Můžeme
vám my starousedlíci nějak vyjít vstříc, pomoci ve vašich za-
čátcích u nás? A co vám naopak působí radost?
Nejobtížnějším úkolem se teV jeví stavba kláštera s kostelem.
Je to velké dílo, které přesahuje lidské síly, ale je to dílo Bo-
ží a je to On, který si celou stavbu vede. Jsme vděčné všem,
kteří jakýmkoli způsobem přispívají, aL už modlitbou, pomo-
cí nebo materiálním darem ke stavbě tohoto Božího domu.
Máme velkou radost z položení základního kamene a z po-
žehnání místa staveniště, které se uskutečnily 5. a 15. srpna,
a ze zahájení samotné stavby.

Ještě před těmito událostmi jsme s úžasem vděčné Pánu
za příliv povolání, za první sliby a obláčky, které jsme v na-
ší komunitě mohly oslavit, za prozřetelnost, s níž Pán vede
cestu celé komunity, a za přátelství tolika lidí, kteří spolu
s námi sdílejí tyto začátky a vnímají velikost díla, které tady
Pán koná.

Pokud by nás někdo rád materiálně podpořil, uvádíme čí-
slo našeho bankovního účtu: 1040997006/2700.

Za rozhovor děkujeme sestře Marii Michaele
a komunitě přejeme všechno dobré. kh

Nový Hospic Dobrého pastýře
(pokračování ze str. 1)
Hospic Dobrého pastýře, jehož provoz slavnostně zahájený
v pondělí 29. září provází požehnání kardinála Miloslava
Vlka, má v budoucnu být součástí kulturního a duchovního
centra s kostelem Nejsvětější Trojice. Kapacita hospicu,
v němž se skutečný život rozběhl s přijetím prvního pacienta
už 1. září, je 30 lůžek na převážně jednolůžkových pokojích
se zázemím pro rodinné příslušníky a přátele. V suterénu kos-
tela bude společenský sál, v těsné blízkosti hospicu se plánu-
jí i malé byty, výhledově určené pro duchovní na odpočinku,
kteří by v tomto zařízení mohli zastávat duchovní službu.
Snahou je dosažení vysoké míry integrace, aby kromě hospi-
talizovaných pacientů přicházeli do těchto prostor i lidé
„z venku“ a aby se tak postupně odstraňovaly bariéry. Na
vlastní objekt bude navazovat zahrada bezbariérově přístup-
ná i pro ležící pacienty.

Dobrý pastýř je prvním lůžkovým hospicem ve Středoče-
ském kraji, jeho budova poskytne zázemí pro všechny formy
paliativní péče (lůžkovou, mobilní, ambulantní a stacionář-
skou). Je tedy kladen důraz na bio-psycho-socio-spirituální
jedinečnost každého člověka, hospic má umožnit terminálně
nemocným a jejich blízkým žít naplno tak, jak jim jejich one-
mocnění dovolí.

(Více na http://www.centrum-cercany.cz/) ap, kh
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Milí čtenáři, v tomto čísle jsme v našem seriálu o církevních
školách zaměřili svou pozornost na dvě střední školy – přes-
to, abychom se o nich něco dozvěděli, nám stačilo vyzpovídat
jedinou osobu, která těm z vás, kteří Zpravodaj čtete pravi-
delně, bude známá už z květnového čísla, kdy jsme se jí ptali
na VOŠ zdravotnickou Suverénního řádu maltézských rytířů.
Tyto tři školy totiž sídlí v téže budově v Ječné ulici v Praze 2
a již více než sedm let je řídí paní ředitelka Mgr. Marie Hot-
marová.

Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy
a Církevní střední zdravotnická škola Jana
Pavla II.
� Představte nám tyto školy. Proč by si studenti měli vybrat
právě je? Čím jsou specifické?
SOŠS svaté Zdislavy a CSZŠ Jana Pavla II. vznikly v 90. le-
tech minulého století z iniciativy bývalé ředitelky Mgr. Elišky
Hranáčové. Stimulem pro vznik škol byla potřeba vzdělávání
na církevních školách i vrácení školní budovy řeholnímu řádu
– Kongregaci Dcer Božské Lásky. Představa řádu o činnosti
v Ječné 33 na Praze 2 byla velmi konkrétní – vzdělávat a při-
pravovat odborníky a odbornice pomáhajících profesí v křes-
Lanském duchu. Patronkou škol se stala v té době blahoslavená
Zdislava. Jí je zasvěcena i školní kaple. Tím začíná historie
našich církevních škol. Česká provincie Kongregace Dcer
Božské Lásky se stala zřizovatelem současné SOŠ sociální
svaté Zdislavy. Arcibiskupství pražské podpořilo vznik CSZŠ
Jana Pavla II. a je zřizovatelem dodnes.

V roce 2006 jsme využili zákonné změny názvu škol a po-
žehnání papežem Janem Pavlem II., které udělil žákům a uči-
telům, se stalo trvalým projevem vděčnosti i souhlasem
s odkazem tohoto novodobého světce nejen pro střední zdra-
votnickou školu, ale pro všechny v Ječné.

V současné době realizujeme na středních školách pouze
denní formu studia.

Na SOŠS svaté Zdislavy máme jeden obor se dvěma za-
měřeními. Obor sociální péče: 1. zaměření – sociálněsprávní
činnost (kód 75-41-M/004); 2. zaměření – pečovatelská čin-
nost (kód 75-41-M/003). Každý školní rok můžeme přijmout
až 60 děvčat i chlapců.

Na CSZŠ Jana Pavla II. realizujeme obor zdravotnický
asistent (kód 53-41-M/007). Kapacitně můžeme otevírat až
dva ročníky v každém novém školním roce.
� Jaké aktivity doplňující či zpestřující výuku školy nabízí?
Velké oblibě se těší všechny akce, kdy se studenti neučí kla-
sickým způsobem. Hned na začátku studia zařazujeme adap-
tační kurzy, v září každoročně připravujeme sportovně-tema-
tické kurzy u moře, většinou v Chorvatsku nebo Itálii. Před
Vánoci vyjíždíme tradičně do německy mluvících zemí na
jednodenní zájezdy. Návštěva Velké Británie za účelem po-
znání reálií s procvičením angličtiny se uskutečňuje na jaře.
Lyžaři samozřejmě jezdí na hory za sportem, většinou do
Krkonoš, několikrát byli i v zahraničí – v Alpách a Dolomi-
tech. Na kola, na lodě i pěšky vyráží mládež se svými učiteli
v rámci projektu „Chci žít zdravě“.

Návštěvy divadel, kina, výstav, účast na soutěžích také
zpestřují výuku, stejně tak odborné exkurze a praktické vy-
učování.
� Musí mít student zajímající se o studium na těchto vašich
školách nějaké zvláštní předpoklady (například být křes@an,
věřící)?
Zákonným požadavkem pro přijetí na střední školu je ukon-
čená povinná školní docházka, dále zdravotní a psychická
způsobilost pro studium a pro výkon budoucího povolání.
V rámci usnadnění výběru školy probíhají dny otevřených
dveří, kde uchazeči obdrží všechny potřebné informace o stu-
diu, mohou si prohlédnout školu, dokonce si mohou nechat
změřit krevní tlak nebo zkusit resuscitovat. Dny otevřených
dveří ve šk. r. 2008/2009: 4. a 26. 11. 2008 a 15. 1. 2009.

Podáním přihlášky je zahájeno přijímací řízení. Samozřej-
mě je možné účastnit se přijímacího řízení a zahájit studium
i po absolvování učiliště nebo střední školy bez maturity, pří-
padně přestoupit z jiné školy, která je pro studenta méně
vhodná. Vhodnost výběru oboru zjišLujeme tak zvaným „mo-
tivačním pohovorem“. Je zaměřen na informovanost ucha-
zeče o zvoleném oboru, představu o budoucím povolání
a zkušenosti v dané oblasti. Rozborem jsme schopni hodnotit
sociální cítění, které je předpokladem pro nositele pomáhají-
cí profese. V současné době mají přihlášení velkou šanci na
přijetí na zdravotnickou i sociální školu.

Rádi spolupracujeme s žáky z věřících rodin, ale vítáme
všechny nábožensky tolerantní a lidsky snášenlivé studenty,
kteří mají odvahu a chuL pomáhat potřebným.
� Jak u vás probíhá výuka náboženství? Je závazná pro
všechny? Nabízí školy nějaké další duchovní podněty a aktivi-
ty? Jak je tato nabídka studenty přijímána a využívána?
Předmět náboženství mají studenti možnost navštěvovat ne-
povinně. Povinná výuka křesLanské etiky probíhá na SOŠS
svaté Zdislavy v dvouhodinové dotaci týdně, na CSZŠ Jana
Pavla II. v hodinové dotaci týdně po celou dobu studia. Na
zahájení a ukončení školního roku prosíme a děkujeme při
mši svaté. Všichni z Ječné přicházíme do kostela sv. Apoliná-
ře nebo ke Sv. Ignáci. Školní kaplan Kamil Novák vede du-
chovní obnovu. Podle svých možností se studenti setkávají
s Bohem, zpívají, tančí, radují se. V anketách většinou tuto
aktivitu velmi chválí. Ve škole pracuje skupina pro duchovní
potřeby a péči. Mnoho aktivit je dobrovolných. Snažíme se
vytvořit specifickou nabídku pro věřící, ale účastnit se mohou
samozřejmě všichni.
� Podílí se školy nějakým způsobem na životě církve, jsou za-
pojeny do dění ve farnosti, do níž náleží? Vnímá působení va-
šich škol i širší okolí než jen vaši studenti a jejich rodiny?
Studenti a studentky se zásadním způsobem podílejí na pře-
dávání dobra v souvislosti s přípravou na svoji budoucí profe-
si. V nemocnicích, v zařízeních sociálních služeb při praktic-
kém vyučování, ale i jako dobrovolníci. Vážíme si osobní an-
gažovanosti žáků a jejich učitelů. Naši studenti a studentky
mají také dobrý příklad v pracovnících zejména církevních
organizací. Jsou jimi Charita, Katolická mateřská škola sv.
Klimenta, Domov sv. Karla Boromejského, Domov svaté Ro-
diny, KřesLanská pedagogicko-psychologická poradna a, jak
říkají studenti, „naše nemocnice“ – Nemocnice milosrdných
sester sv. Karla Boromejského. Setkáváme se s řeholními ses-
trami, s kněžími a ostatními duchovními v rámci procesu
vzdělávání i při tradičním životě církve.

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

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

5. 10. 27. NEDĚLE LITURGICKÉHO MEZIDOBÍ: kostel sv. Františka z Assisi, Tanvald (P. Michal Podzimek)
19. 10. 29. NEDĚLE LITURGICKÉHO MEZIDOBÍ (Den modliteb za misie): kostel sv. Mořice, Olomouc (Mons. Fr. Hanáček)

Bohoslužby v televizi NOE
5. 10. (10:30): kostel sv. Václava, Ostrava (P. Josef Strbák)

12. 10. (10:30): kostela sv. Václava, Ostrava (P. Bohumil Vícha)
19. 10. (10:00): kostel sv. Jakuba, Trnava
26. 10. (10:30): kostel sv. Vavřince, PíšL (P. Petr Černota) – „svatohubertská“ mše sv.

Ve čtvrtek 9. 10. v 11:30 můžete sledovat přímý přenos mše sv. z baziliky sv. Petra ve Vatikánu, kterou u příležitosti 50. vý-
ročí úmrtí papeže Pia XII. celebruje Benedikt XVI.

� Jaké jsou největší starosti a radosti ředitelky hned tří škol?
Mojí velkou starostí je stále se zrychlující pracovní tempo.
Uspěchanost často znemožňuje využívat v plnosti bohatých
nabídek pro církevní školy.

Naopak velkou radostí je pro mne účast na zdařilých škol-
ních akcích a oslavách. Stejně se raduji ze spolupráce s mlá-
deží, rodiči a všemi zaměstnanci škol v běžné pracovní dny.
Výjimečné a vzácné chvíle prožíváme při setkáních s bisku-

pem Václavem Malým, provinční představenou sestrou
Anežkou Dedkovou, zástupci zřizovatelů a dalšími milými
spolupracovníky, kteří nám pomáhají a podporují nás. Všech-
ny je zdravím a děkuji.

A my děkujeme za rozhovor paní ředitelce
Mgr. Marii Hotmarové. kh

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

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

1.–3. 9. 8:00–18:00 sv. Benedikta (Karmel) Hradčany
29. 9.–2. 10. 13:00–18:00 sv. Petra a Pavla (Bohnická) Bohnice

6.–8. 10. 15:00–17:00 sv. Vojtěcha (Zenklova) Libeň
12. 10. 10:00–11:00; 15:00–18:00

13.–15. 10. 8:45–11:00; 15:00–18:00    Nejsvětějšího Srdce Páně (nám. Jiřího z Poděbrad) Vinohrady

16.–19. 10. 13:00–16:30 sv. Tomáše (Josefská) Malá Strana
20.–21. 10. 14:00–17:00 sv. Fabiána a Šebestiána (Libocká) Liboc
22.–25. 10. 15:00–17:00 Krista Krále (Kolbenova) Vysočany

29. 10.–1. 11. 9:00–18:30 sv. Cyrila a Metoděje (Karlínské náměstí) Karlín

Stálý eucharistický výstav
DEN ČAS KOSTEL (ULICE) ČÁST OBCE
Po – Pá (kromě 1. Pá v měs.) 12:00 – 17:30 sv. Bartoloměje (Bartolomějská) 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
St 16:00 – 18:00 sv. Karla Boromejského (Vlašská) Malá Strana
Po (září – prosinec) 15:00 – 16:00 sv. Apolináře (Apolinářská) Nové Město
Út 17:00 – 17:50 sv. Jiljí (Husova) Staré Město
Út 15:00 – 18:00 sv. Josefa (nám. Republiky) Nové Město
Út (s pobožností ke sv. Anně) po mši sv: 
Pá (s pobožností k Božímu Mil.)    cca 15:40 sv. Michaela Archanděla (Pod Vyšehradem) Podolí

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

Čt 10:30 – 15:30 sv. Kříže (Na Příkopě) Nové Město
Pá 17:30 – 18:00 sv. Bartoloměje (Prelátská) Kyje

Z biskupských diářů
Tato rubrika zahrnuje především ty aktivity

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

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

Z diáře pana kardinála

1. 10. 11:00 Praha:Dejvice, KTF UK – mše
sv., Veni Sancte

2. 10. 12:00 Praha-Jinonice – mše s požeh-
náním kaple Střední školy technické

4. 10. 10:00 Dolní Hbity, kostel Stětí sv. Ja-
na Křtitele – mše sv., výročí posvěce-
ní kostela + pastorační návštěva

5.–26. 10. Vatikán – Synoda biskupů
29. 10. 15:00  Modřany – mše sv. + vernisáž,

830 let Modřan
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Z diáře biskupa Malého
1. 10. 9:00 škola Don Bosco – vizitace

18:00 Ořech, kostel Stětí sv. Jana
Křtitele – mše sv.

5. 10. 10:30 Starý Knín, kostel sv. Františka
– mše sv.

11.10. 10:00 Praha-Hloubětín, kostel sv. Jiří
– biřmování

14. 10. 8:30 Veselá škola – vizitace
15. 10. Praha-Kyje – vizitace

17:00 biřmování tamtéž
18. 10. 10:00 Praha, Emauzy – setkání křes-

Lanů zapojených do sociální práce
19. 10. 9:00 Rakovník, kostel sv. Bartolo-

měje – mše sv.
21. 10. 9:00 Slaný, kostel sv. Gotharda –

mše sv. + vikariátní konference
24. 10. 8:30 MŠ Studánka + Srdíčko –

vizitace
19:30   Praha-Malá Strana, kostel 
sv. Vavřince – úvodní slovo ke koncertu

26. 10 10:00 Praha-Holešovice, kostel 
sv. Antonína – mše sv.
17:00 Praha-Hradčany, katedrála –
nešpory

Z diáře biskupa Herbsta
4. 10. 11:00 Karlík, kostel sv. Prokopa

a Martina – mše sv. s posvěcením pa-
mětní desky

5. 10. 9:30 Praha-Žižkov, kostel sv. Pro-
kopa – mše sv. s biřmováním

12. 10. 8:30 Rataje nad Sázavou, kostel 
sv. Matouše – mše sv.

11:00 Hrnčíře, kostel sv. Prokopa – mše sv.
15. 10. 9:00 Řevnice, kostel sv. Mořice –

mše sv. + vizitace
18. 10. 16:00 Křečovice – přednáška

18:00 Křečovice, kostel sv. Lukáše –
poutní mše sv.

19. 10. 11:15 Svárov, kostel sv. Lukáše –
poutní mše sv.

25. 10. 18:00 Praha-Hradčany, katedrála –
hubertská mše sv.

26. 10. 11:00 Žebrák, kostel sv. Vavřince –
mše sv. s biřmováním

Z Act Curiae
Věstník kanceláře pražského

arcibiskupství
Arcibiskupství pražské 

Hradčanské nám. 16 
119 02 Praha 1-Hradčany 

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

e-mail: apha@apha.cz

Prohlášení České biskupské
konference
ČBK přijala na svém 73. plenárním za-
sedání usnesení, že Komunita Cenaco-
lo, která má své domy v pražské a lito-
měřické diecézi, není oficiální církevní

společenství, a nedoporučuje žádnou
podporu tomuto společenství a zařízení.

� Mons. ThDr. Ladislav Hučko, 
generální sekretář ČBK

Poznámka: Komunita Cenacolo Žibřinice působí-
cí v ČR (dříve Komunita sv. Zdislavy) je sice ko-
munitou Cenacolo sestry Elvíry inspirována, ale
není její součástí, ani s ní nemá žádné kontakty.

Změna hranic farností Praha-
-Dejvice, Praha-Nebušice,
Roztoky u Prahy a Únětice
Kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský,
svými rozhodnutími z 15. 8. 2008 změnil
s účinností od 1. 9. 2008 hranice mezi Řím-
skokatolickou farností (dále jen ŘKF)
u kostela sv. Matěje, Praha-Dejvice, ŘKF
u kostela sv. Cyrila a Metoděje, Praha-Ne-
bušice, ŘKF Roztoky u Prahy a ŘKF Úně-
tice tak, že území celé obce Horoměřice
přestává být součástí ŘKF Únětice a stává
se územím ŘKF u kostela sv. Cyrila a Me-
toděje, Praha-Nebušice, území celé obce
Praha-Suchdol přestává být součástí ŘKF
Únětice a stává se územím ŘKF u kostela
sv. Matěje, Praha-Dejvice, a území obce
Praha 6, části obce Dejvice, ZSJ Starý Se-
dlec B přestává být součástí ŘKF Roztoky
u Prahy a stává se územím ŘKF u kostela
sv. Matěje, Praha-Dejvice.

P E R S O N A L I A

Jáhenské svěcení
Dne 13. 9. 2008 přijal v katedrále sv. Víta,
Václava a Vojtěcha v Praze jáhenské svěce-
ní pro pražskou arcidiecézi MUDr. Jiří
Korda. Světitelem byl kardinál Miloslav
Vlk, arcibiskup pražský.

Ustanovení
Mgr. Jan Balík byl s účinností od 1. 9. 2008
uvolněn z funkce administrátora ŘKF u kos-
tela Neposkvrněného Početí Panny Marie,
Praha-Strašnice, a s účinností od téhož data
do 31. 8. 2015 byl jmenován a ustanoven fa-
rářem tamtéž. Tímto ustanovením se nemě-
ní ani neruší ostatní ustanovení.
Mgr. Jan Böhm byl s účinností od 1. 9.
2008 uvolněn z funkce administrátora ŘKF
Votice a s účinností od téhož data do 31. 8.
2015 byl jmenován a ustanoven farářem
tamtéž. Tímto ustanovením se nemění ani
neruší ostatní ustanovení.
Mgr. Markéta Dvořáková byla s účin-
ností od 1. 10. 2008 uvolněna z funkce ad-
ministrátorky in materialibus Římskokato-
lické duchovní správy u kostela sv. Josefa,
Praha-Malá Strana.
P. Mgr. Petr Havlíček SJ byl na žádost
svého řeholního představeného s účinností
od 1. 9. 2008 jmenován a ustanoven farním
vikářem Římskokatolické akademické far-
nosti Praha. Tímto ustanovením se nemění
ani neruší ostatní ustanovení.
P. Mgr. Dominik Savio Pavel Hertl SDB

byl na žádost svého řeholního představené-
ho s účinností od 1. 9. 2008 jmenován
a ustanoven kaplanem KřesLanského gym-
názia Praha-Hostivař. Tímto ustanovením
se nemění ani neruší ostatní ustanovení.
P. Ing. Dr. Ladislav Heryán SDB byl na
žádost svého řeholního představeného
s účinností od 1. 9. 2008 uvolněn z funkce
výpomocného duchovního Salesiánského
střediska mládeže v Praze-Kobylisích
a s účinností od téhož data byl jmenován
a ustanoven kaplanem tamtéž.
P. Miroslav Chlupsa O.Cr. byl se souhla-
sem svého řeholního představeného s účin-
ností od 1. 8. 2008 ustanoven sekretářem
I. pražského vikariátu. A na žádost svého ře-
holního představeného byl s účinností od
15. 9. 2008 uvolněn z funkce administrátora
ŘKF u kostela sv. Petra, Praha-Nové Město,
nemocničního kaplana pro hlavní město
Prahu a sekretáře I. pražského vikariátu.
Alois Kánský byl s účinností od 1. 9. 2008
jmenován a ustanoven administrátorem ex-
currendo ŘKF u kostela sv. Gotharda, Pra-
ha-Bubeneč. Tímto ustanovením se nemění
ani neruší ostatní ustanovení.
MUDr. Jiří Korda byl s účinností od 13. 9.
2008 uvolněn z funkce samostatného pas-
toračního asistenta ŘKF Kolín a s účinností
od téhož dne byl ustanoven k jáhenské
službě tamtéž.
Ing. Jan Kofroň byl s účinností od 1. 9.
2008 jmenován a ustanoven nemocničním
kaplanem Psychiatrické léčebny Praha-
-Bohnice a Hospice Štrasburk Praha-Boh-
nice v ŘKF u kostela sv. Petra a Pavla, Pra-
ha-Bohnice. Tímto ustanovením se nemění
ani neruší ostatní ustanovení.
Antonín Kubíček byl s účinností od 1. 9.
2008 uvolněn z funkce výpomocného du-
chovního ŘKF Zruč nad Sázavou a s účin-
ností od téhož data byl jmenován a ustano-
ven výpomocným duchovním ŘKF Uhlíř-
ské Janovice.
ThLic. Mariusz Gerard Kuźniar byl
s účinností od 1. 9. 2008 uvolněn z funkce
kaplana KřesLanského gymnázia Praha-
Hostivař. Ostatní ustanovení zůstávají na-
dále v platnosti.
P. Lukáš Lipenský O.Cr. byl na žádost
svého řeholního představeného s účinností
od 15. 9. 2008 ustanoven administrátorem
ŘKF u kostela sv. Petra, Praha-Nové Měs-
to, a nemocničním kaplanem pro hlavní
město Prahu.
Jaroslav Lízner byl s účinností od 1. 10.
2008 uvolněn z funkce výpomocného du-
chovního ŘKF Benátky nad Jizerou. Ostat-
ní ustanovení zůstávají nadále v platnosti.
P. Vít Mariusz Marciniec OSA byl na žá-
dost svého řeholního představeného s účin-
ností od 1. 9. 2008 jmenován a ustanoven
farním vikářem ŘKF u kostela sv. Tomáše,
Praha-Malá Strana.
Mgr. Ing. Michal Němeček byl s účinnos-
tí od 1. 9. 2008 uvolněn z funkce administ-
rátora ŘKF Dobříš a s účinností od téhož
data do 31. 8. 2015 byl jmenován a ustano-



7

ven farářem tamtéž. Tímto ustanovením se
nemění ani neruší ostatní ustanovení.
P. Mgr. Antonín Nevola SDB byl na žá-
dost svého řeholního představeného s účin-
ností od 1. 9. 2008 uvolněn z funkce kapla-
na Salesiánského střediska mládeže Praha-
-Kobylisy.
Mgr. Pavel Petrašovský, kněz plzeňské
diecéze, byl na žádost svého diecézního bi-
skupa s účinností od 1. 8. 2008 uvolněn
z funkce farního vikáře Římskokatolické
akademické farnosti Praha.
P. Pawe≥Pruszyński SAC byl na žádost své-
ho řeholního představeného s účinností od
25. 8. 2008 do 31. 12. 2008 jmenován a usta-
noven farním vikářem ŘKF Stará Boleslav.
P. Jaroslav Ptáček O.Cr. byl na žádost
svého řeholního představeného s účinností
od 15. 9. 2008 uvolněn z funkce faráře
ŘKF UnhošL, administrátora excurrendo
ŘKF Hostouň u Kladna, ŘKF Družec,
ŘKF Budeč-Kováry a ŘKF Koleč a výpo-
mocného duchovního ŘKF UnhošL, ŘKF
Hostouň u Kladna, ŘKF Družec, ŘKF Bu-
deč-Kováry a ŘKF Koleč.
Mgr. Josef Ptáček byl s účinností od 1. 8.
2008 jmenován a ustanoven na dobu 5 let
okrskovým vikářem vikariátu Podřipsko.
A s účinností od 1. 9. 2008 byl uvolněn
z funkce administrátora ŘKF Kralupy nad
Vltavou a s účinností od téhož data do
31. 8. 2015 byl jmenován a ustanoven fará-
řem tamtéž. Tímto ustanovením se nemění
ani neruší ostatní ustanovení.
P. Mgr. Marek Pučalík O.Cr. byl na žádost
svého řeholního představeného s účinností
od 15. 9. 2008 uvolněn z funkce farního vi-
káře ŘKF UnhošL, ŘKF Hostouň u Kladna,
ŘKF Družec, ŘKF Budeč-Kováry a ŘKF
Koleč a s účinností od téhož data byl jmeno-
ván a ustanoven administrátorem ŘKF
UnhošL a administrátorem excurrendo ŘKF
Hostouň u Kladna, ŘKF Družec, ŘKF Bu-
deč-Kováry a ŘKF Koleč.
ThLic. Jaros≥aw Ścieraszewski byl
s účinností od 1. 9. 2008 jmenován a usta-
noven farním vikářem ŘKF u kostela sv.
Antonína, Praha-Holešovice, a farním vi-
kářem excurrendo ŘKF u kostela sv. Got-
harda, Praha-Bubeneč.
P. Ing. Mgr. Jaroslav Vracovský SDB byl
na žádost svého řeholního představeného
s účinností od 1. 9. 2008 jmenován a usta-
noven farním vikářem ŘKF u kostela sv.
Petra a Pavla, Praha-Bohnice. Ustanovení
farním vikářem ŘKF u kostela sv. Terezie
od Dítěte Ježíše, Praha-Kobylisy, zůstává
nadále v platnosti.

J U B I L E Á Ř

Výročí svěcení
Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D., fa-
rář Akademické farnosti

21. 10. 1978 (30 let)
P. Mgr. Jan Petr Semík OP, farní vikář u Sv.
Jiljí v Praze 25. 10. 2003 (5 let)

Životní jubilea
P. Mgr. Pacifik Miroslav Matějka OFM
Cap., výpomocný duchovní u kostela
P. M. Královny Andělů v Praze

3. 10. 1963 (45 let)
Mons. Mgr. Jan Baxant, generální vikář če-
skobudějovické diecéze, kněz pražské arci-
diecéze 8. 10. 1948 (60 let)
P. Mgr. Edward Eugeniusz Tomczyk MIC,
farář u Sv. Vojtěcha v Praze

15. 10. 1953 (55 let)
P. Šimon Batory OFMCap., rektor klášter-
ního kostela sv. Josefa v Praze

19. 10. 1963 (45 let)
Jan Svoboda, kněz pražské arcidiecéze,
t. č. v noviciátě 20. 10. 1953 (55 let)
Mgr. Dipl.techn. Bohuslav Vašíček, trvalý
jáhen v Praze-Holešovicích

23. 10. 1928 (80 let)
Mgr. Karel František Podhola, trvalý jáhen
vikariátu Benešov 28. 10. 1933 (75 let)
Jubilantům srdečně blahopřejeme a vypro-
šujeme hojnost Božího požehnání.

Úmrtí
František Hradecký, kněz plzeňské diecé-
ze na odpočinku ve Staré Boleslavi, zemřel
18. 7. 2008 ve věku 92 let, v 69. roce své
kněžské služby. Pohřben byl 25. 7. 2008 na
Olšanských hřbitovech v Praze. R.I.P.
Jaroslav Janů, kněz českobudějovické
diecéze na odpočinku ve Staré Boleslavi,
zemřel 19. 7. 2008 ve věku 88 let, v 65. ro-
ce své kněžské služby. Pohřben byl 25. 7.
2008 na hřbitově ve Staré Boleslavi. R.I.P.
Mons. Václav Dvořák, čestný papežský
prelát, kustod katedrální kapituly u sv. Mi-
kuláše v Českých Budějovicích a biskup-
ský vikář, kněz českobudějovické diecéze,
který delší dobu vypomáhal v duchovní
správě v Praze, zemřel 30. 7. 2008 ve věku
86 let, v 61. roce své kněžské služby. Po-
slední rozloučení se konalo 9. 8. 2008, po-
hřben byl do rodinné hrobky na novém hř-
bitově v Bechyni. R.I.P.

Programy středisek 
Arcibiskupství pražského

Pastorační středisko
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, 
tel.: 220 181 754 (705), fax: 220 181 373
e-mail: kancelar.ps@vira.cz; 
http://ps.apha.cz
1. 10. 9:30 Společenství maminek
s dětmi, DS
3.–5. 10. Setkání pastoračních asi-
stentů na Svaté Hoře*, P. Mgr. Vl. Má-
lek, PS
7. 10. 19:30 Příprava na manželství
(1/8)*, CPR
8. 10. 9:30 Akademie nejen pro se-
niory, Církevní právo, JCLic. Mgr. Mi-
loš Szabo, PS

19:30 Čteme v listech apoštola

Pavla, Sv. Pavel jako člověk, Ph.Lic Ka-
teřina Lachmanová, Th.D., PS
14. 10. 19:30 Příprava na manželství
(2/8)*, CPR
15. 10. 9:30 Společenství maminek
s dětmi, DS
17.–18. 10. XVI. Dny Josefa Zvěři-
ny*, ČKA
20. 10. 20:00 Přednáška v rámci ČKA
Praha 6, prof. Petr Vopěnka: Matemati-
ka jako humanitní věda
21. 10. 19:30 Příprava na manželství
(3/8)*, CPR
22. 10. 9:30 Akademie nejen pro se-
niory, prohlídka Vyšehradu, PS
25. 10. 9:00 Sobota pro manželky,
Identita a poslání ženy,* P. Vojtěch Ko-
det O.Carm., CPR
vstup do místa konání akcí je z Kolejní ulice č. 4;
* jen pro přihlášené
Upozorňujeme, že obvyklá modlitba Tai-
zé se 17. 10. ve 20:00 z důvodů jiného
programu v prostorách PS koná výjimeč-
ně u Hošků (Českomalínská 47, Praha 6).

Jak žít s Bohem
v současném světě
Karmelitánské nakladatelství ve spolu-
práci s Pastoračním střediskem AP vás
v sobotu 8. 11. 2008 zve na rekolekci, kte-
rou povedou dva členové sekulárního in-
stitutu Notre Dame de Vie, Miriam Mi-
chelinová a P. Étienne Michelin.

Miriam Michelinová je členkou insti-
tutu od svých 22 let, zároveň celý život
učí na gymnáziu, v současné době je ře-
ditelkou křesLanského gymnázia ve
Francii. Otec Étienne působí jako kněz
ve Venasque, centru institutu v Provence
v jižní Francii, učí na teologické fakultě
a přednáší o spiritualitě po celé Francii
i v zahraničí, dává exercicie pro kněze
a seminaristy, ale i pro laiky. Během re-
kolekce se s námi oba podělí o svou zku-
šenost, jak žít s Bohem uprostřed sou-
časného světa, o zkušenost své karmeli-
tánské rodiny, institutu Notre Dame de
Vie. Ten vznikl začátkem 30. let 20. stol.
v Provence a dnes působí už v několika
světadílech. Jejím zakladatelem je kar-
melitán Marie-Eugène od Dítěte Ježíše,
jeden z velkých učitelů cesty vnitřní mo-
dlitby, jehož působení bezesporu patří
do duchovního proudu dnešní církve.

Rekolekce „Jak žít s Bohem v sou-
časném světě“ začíná v 9:00 v sále Pas-
toračního střediska (Kolejní 4, Praha-
Dejvice), programu uzavře mše svatá
v 16:00. Překlad je zajištěn.

Přihlašujte se nejpozději do 31. 10.
na našich elektronických kontaktech.
Příspěvek na rekolekci je dobrovolný.



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

Manželství.cz
je nový projekt Centra pro rodinu při
Arcibiskupství pražském. Jeho hlavním
cílem je podpořit kultivaci pohledu na
manželství v pluralitním prostoru inter-
netu. Postupně vytváříme snadno do-
stupný a spolehlivý zdroj standardních
informací o manželství.

Náplní stránek jsou přehledné infor-
mace o manželství z pohledu katolické
církve, a to texty filosoficko-teologické,
liturgické, pastorační či právní, ale také
texty k obecnému povzbuzení a poučení.
Vlastní obsah stránek tvoří průběžně ak-
tualizovaný souhrn článků, které jsou
členěny podle témat a podle zdroje.

Přípravy na manželství
Podzimní osmidílná společná příprava
se uskuteční v termínu 7. 10. až 2. 12.
2008 opět v pražském Pastoračním stře-
disku. Setkání probíhají vždy v úterý od
19:30 do 21:30 a mají informační a zá-
žitkovou část. Na přípravě se podílí tým
dobrovolných spolupracovníků Centra
tvořený manželskými páry, psycholo-
gem, jáhnem a knězem.

V době uzávěrky Zpravodaje byla
ještě volná místa. Snoubenci, hlaste se
co nejdříve telefonicky nebo mailem
v CPR. Kapacita kurzu je omezena!

Následující termíny příprav jsou 
20. 1. – 10. 3. 2009 a 7. 4. – 26. 5. 2009.

Kromě této formy přípravy je možné
absolvovat i přípravu v rodině pod ve-
dením manželského páru, který má k té-
to činnosti pověření biskupského vikáře
pro pastoraci.

O různých formách přípravy na man-
želství pořádaných Centrem pro rodinu
nebo jinými subjekty se můžete infor-
movat telefonicky nebo na adrese
http://cpr.apha.cz/snoubenci/.

Osamělé maminky
Třídílná duchovní obnova společenství
osamělých maminek (rozvedených,
vdov, svobodných) bude pokračovat
v sobotu 4. 10. a 8. 11. 2008 od 14 do
cca 17 hodin v pražské rezidenci jezui-
tů, Ječná 2, Praha 2. Obnovu společen-
ství maminek povede P. Josef Čunek SJ.
Na setkání srdečně zveme všechny ma-
minky žijící v obtížné situaci i ty, které
se setkání osamělých dosud nezúčast-
nily. Viz též http://cpr.apha.cz/osamele/

Sobota pro manželky
Letošní druhé celodenní setkání žen ži-
jících v manželství na téma „Identita
a poslání ženy“ se uskuteční v sobotu
25. října od 9 do 17 hodin v Pastorač-
ním středisku (Sv. Vojtěch), Kolejní 4,
Praha 6, tentokrát s P. Vojtěchem Kode-
tem O.Carm. na téma „Identita a poslá-
ní ženy“. Součástí programu bude sdíle-
ní ve skupinkách. Polední občerstvení
je zajištěno, odpoledne bude příležitost
ke svátosti smíření a na závěr programu
mše svatá. Cílem setkání je umožnit že-
nám ztišení a sdílení mimo svou rodinu.
Zájemkyně se mohou hlásit již nyní te-
lefonicky nebo mailem v Centru anebo
na http://cpr.apha.cz/manzelky/, kde na-
leznou bližší informace a ohlasy z mi-
nulých sobot.

Misijní centrum
Dům Michael, Apolinářská 10, 
128 00 Praha 2, tel./fax: 224 920 598,
e-mail: mail@misie.cz, www.misie.cz
� Pondělky: otevřený kostel (15–17
hod.), adorace (16–17 hod.), Sbor Mi-
sijního centra (18:00)
� Úterky: modlitební setkání (19:30)
� Čtvrtky: večerní chvály za jednotu
křesLanů (19:00 v kostele sv. Apoliná-
ře), Seminář Kráčet životem s Duchem
svatým (čtvrtek od 19:30) (první ze
dvou částí – deset setkání od 2. 10. do
18. 12., na první setkání vás zveme na
evangelizační večer, který proběhne
v Kavárně u Sv. Ludmily na nám. Míru
v Praze 2, v rámci semináře bude pří-
prava na biřmování)
� Neděle: mše svatá pro mladé (18:00)

Programy farností
a dalších organizací

Arcidiecézní
centrum pro mládež

Kostelní nám. 16, 148 00 Praha 4 – 
Kunratice, tel.: 244 910 469, 
fax: 244 912 713, e-mail: adcm-pha@
volny.cz, http:// www.praha.signaly.cz 
� I v letošním roce rozjíždíme nový
ročník Školy partnerství – tentokrát
v novém kabátě! Takže pokud je ti 17 až
30 let a jsi svobodný(á), neváhej a při-
hlas se! Partner není podmínkou �. Při-
hlášku se jménem, věkem, adresou
a mobilním číslem posílej na adresu
mladez@apha.cz. Více informací o kur-
zu na našich kontaktech.
� Animátorský kurz se už brzy také
dočká své „reformy“. Pokud se ti nech-
ce čekat do příštího roku a je ti mezi 16
a 30 lety, přihlas se do „NulLáku“ – nul-
tého ročníku kurzu, na který v příštím
školním roce navážou zcela noví animá-
toři. I v „NulLáku“ se můžeš těšit na
přednášky a diskuse na různá témata
(pedagogika, psychologie, teologie…),
něco her (především z oboru zážitkové
pedagogiky), animaci liturgie a určitě
skvělou partu! Více informací najdeš na
našich kontaktech. První setkání „Nul-
Láku“ bude 17.–19. října.
� První Večery ve středu budou 15. říj-
na na obvyklém místě v Klubu u P. M.
Sněžné na Jungmannově nám. Začíná-
me opět v 18:30. Pozor, změna tématu:
Sv. Jan Bosco, přijde nám o něm pově-
dět otec biskup Kája Herbst.
� Letošní Arcidiecézní ples mládeže se
koná již 8. listopadu, opět na obvyklém
místě – v budově SOU stavebního
v Praze-Hrdlořezích. Ples opět zahájíme
mší svatou s otcem biskupem Kájou
Herbstem. Bližší informace již brzy na
našem webu www.praha.signaly.cz.

Komunita
Chemin
Neuf

Školní 1, 252 67 Tuchoměřice, 
tel.: 220 199 441–2,
email: sekretariat@chemin-neuf.cz,
http://www.chemin-neuf.cz  
� Úterky: modlitební setkání (ve 20:00
v kapli kláštera v Tuchoměřicích)
� Čtvrtky: večerní chvály za jednotu
křesLanů (od 18:30 v kostele sv. Proko-
pa ve Středoklukách)
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17. narozeniny PS
16. října si Pastorační středisko, je-
hož součástí je i redakce Zpravoda-
je, připomíná 17 let od svého založení.
Dík patří nejen těm, kdo stáli u jeho
zrodu a kdo se zasloužili o jeho roz-
voj a schopnost sloužit, ale také vám
všem, kteří jeho aktivity podporuje-
te, a@ už přímou spoluprací, účastí
na jeho programech, využíváním
jeho služeb a nabídek, modlitbou
nebo i prostými sympatiemi. 
Děkujeme! 



� Neděle: mše svatá v 10:30 s kate-
chezí pro děti.
� 10.–12. 10. víkend pro dospívající
v Tuchoměřicích
� 25. 10. pracovní sobota v klášteře
v Tuchoměřicích
� 26. 10. Neděle MEF (Mezinárodní
ekumenické fraternity) v klášteře v Tu-
choměřicích (farní neděle – společný
oběd, DVD přednáška na aktuální téma,
povídání a sdílení, program pro děti za-
jištěn).
� Liturgie v kostele sv. Víta: ranní chvá-
ly v pondělí v 8:00, ve středu a ve čtvrtek
v 8:30. Mše svatá v pondělí a čtvrtek ve
12:00, v pátek v 8:00. Večerní chvály
v pondělí, středu a pátek od 18:30.

Komunitní
centrum
Matky Terezy

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

� Trápí vás problémy, které nemáte
s kým sdílet? Nabízíme možnost pro-
mluvit si a podělit se o své problémy,
zkušenosti a názory ve skupině, dopro-
vázení a pomoc v těžkých životních si-
tuacích i v momentálních vyprahlos-
tech, ve kterých se člověk může cítit
sám. Info. na tel. 731 625 970.
� Klub křes\anských seniorů se
schází v objektu KCMT každé druhé
pondělí v měsíci k pravidelným před-
náškám, dále pořádáme pravidelné so-
botní vycházky a výlety. Info. na tel.
272 920 904 (Ing. Decker).
� Anonymní alkoholici každou středu
v 17:30. Info. na tel. 732 280 567
(M. Bobčík).

KCMT je otevřeno pro veřejnost v době
konání bohoslužeb a kulturních progra-
mů nebo kdykoli po předchozí domluvě
na tel. čísle 731 625 970.
9. 10. 10:00   Agresor a obě@ v útlém
věku (PhDr. I. Špaňhelová), přednáška
v rámci Denního klubu
3. 10. 16:00 Austrálie (Ing. Karel To-
mek), přednáška v rámci Klubu seniorů
6. 10. 19:00 Filmový klub
7. 10. 19:00 Hostivařský komorní
orchestr (ZUŠ Na Trhanovském náměs-
tí), koncert
23. 10 9:30 Domeček, divadlo pro
děti
28. 10. 18:00 Siamsoiri Kilkenny, kon-
cert irské skupiny

Komunitní
centrum 
sv. Prokopa

V Hůrkách 1292/8, 158 00 Praha 5,
tel.: 251 610 850, 251 627 400, 
e-mail: mail@centrumbutovice.cz,
http://www.centrumbutovice.cz
� Srdečně vás zveme na další přednáš-
ku v rámci cyklu „Prokopská zastavení“
na téma Víra v životě člověka (PhDr.
Květa Neradová), v úterý 21. 10. 2008
od 18:30, vstupné dobrovolné.
� ŘK farnost u Sv. Jakuba St. pořádá
v KC sv. Prokopa seminář pro dospělé
(kurzy ALFA), jehož cílem je představe-
ní základů křesLanství. 24. 9. – 8. 12.
2008; každou středu od 9:45 do 12:00.
M. Průchová 251 613 969; e-mail: 
knihovna@centrumbutovice.cz
� Srdečně vás zveme do KC sv. Proko-
pa na prodejní výstavu obrazů Miloslava
a Petra Vokounových Křes@anské motivy
a krajiny. Vernisáž se bude konat 9. 10.
v 18:00. Výstava potrvá do 11. 11. a bu-
de přístupná každou neděli od 9 do 12
hod. a také ve všední dny po předchozí
telefonické domluvě (tel. 251 610 850).

Akademická 
farnost Praha
a VŠ katolické
hnutí 

Kostel Nejsvětějšího Salvátora, Křižov-
nické nám. 2, Praha 1, tel.: 222 221 339,
e-mail: nejsvetejsi.salvator@volny.cz,
salvator. farnost.cz; vkhcr.org/praha
V úterý 7. 10. v 19:00 vás zveme na
slavnostní bohoslužbu na zahájení no-
vého akademického roku za účasti osob-
ností z akademického prostředí. Boho-
službu doprovodí Salvátorská schola.
Po mši sv. proběhne v sakristii prezenta-
ce aktivit studentské farnosti.

Svatá Hora
– poutní
místo

ŘK farnost u kostela Nanebevzetí P. Marie
Příbram, 261 80 Příbram II – 591, 
tel.: 318 429 930, fax: 318 429 934, 
e-mail: basilica@svata-hora.cz, 
http:// www.svata-hora.cz
� 3.–5. 10.  Setkání pastoračních asis-
tentů (P. Vladimír Málek)
� 11. 10. 15:00 Prohlídka Svaté Hory
s koncertem

� 12. 10. 17:00 IV. koncert duchovní
hudby: dvoje varhany (Pavel Šmolík,
Miloslava Šmolíková)
� 20.–24. 10. Víra v Boha a každodenní
život, exerc. (P. Josef Michalčík, CSsR)
� 26. 10. 13:30 Prohlídka Svaté Hory
s koncertem

Česká
křes;anská
akademie

klášter Emauzy, Vyšehradská 49,
128 00, Praha 2,  tel: 224 917 210
e-mail: cka@omadeg.cz,
www.omadeg.cz/cka
ČKA, Katolická akademie v Mnichově
a Konrad-Adenauer–Stiftung vás srdeč-
ně zvou na XVI. Dny Josefa Zvěřiny
s ústředním tématem Rok 1968 a 40 let
poté. Perspektivy pro církev a společ-
nost v České republice a v Německu. Bu-
dou se konat 17.–18. října 2008 v pros-
torách Pastoračního střediska (Kolejní
4, Praha-Dejvice). V souvislosti se 40.
výročím „pražského jara“ v Českoslo-
vensku a generační revolty v západním
světě nabídnou pronesené přednášky
analýzu a reflexi vývoje v české a ně-
mecké společnosti a církvi, a to ve třech
tematických celcích: 1. Zhodnocení pří-
čin, cílů a ztroskotání dramatického po-
litického i společenského pohybu před
40 lety; 2. Vzájemné srovnání převratu
v roce 1989 v Československu a v býva-
lé NDR; 3. Církev a společnost po roce
1989 v České republice a v Německu.
Přihlášku a program najdete na 
www. krestanskaakademie.cz

Pastorační
centrum
sv. Tomáše

Řk farnost Dobříš, Na Nábřeží 1650,
263 01 Dobříš, tel.: 318 521 677, 
e-mail: pcstomas@volny.cz; 
http://dobris.farnost.cz
� Teologická škola s P. Michalem Ně-
mečkem na téma Listy sv. Pavla, od
1. 10. každou středu (kromě 22. 10.)
vždy od 19:00 do 20:00.
� Kurz Alfa (o základech křesLanské
víry), od 17. 10. každý pátek dopoledne
od 9:30.
� Biblické příběhy dětem, vernisáž výs-
tavy, ilustrace ak. mal. Alice Bohuslavo-
vé, 18. 10. v 15:00. Během výstavy pro-
dej pexes, kvartet, omalovánek atd. ilus-
trovaných autorkou. Výstava potrvá do
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18. 11. 2008. Otevřeno po, st, pá 9–17,
út a čt 9–14 (popř. jindy dle dohody).
� Toulky sluneční soustavou, přednáš-
kové setkání s Mgr. Antonínem Vítkem,
CSc., členem Akademie věd, 22. 10.
v 19:30.

Unie
katolických
žen

Thákurova 3, 160 00 Praha 6, 
tel./fax: 220 181 329, e-mail: ukz@volny.cz
� Zveme vás na ekumenickou boho-
službu žen na poděkování za úrodu
a dary země na téma Víno jako dar,
v sobotu 11. 10. 2008 ve 14:00, ve Far-
ním klubu u kostela Panny Marie Sněž-
né, Jungmannovo náměstí 18, Praha 1
(vchod z Františkánské zahrady).
� Přednáška z cyklu Ženská spirituali-
ta: Biblická mariologie I, v pondělí
20. 10. 2008 od 18:00, přednášet bude
prof. Ctirad Pospíšil, Th.D. Přednáška
se uskuteční v budově Katolické teolo-
gické fakulty, Thákurova 3, Praha 6,
v I. patře, v učebně P3.

Domov sv. Karla
Boromejského

K Šancím 50, 163 00 Praha 17 Řepy,
tel: 235 301 238, fax: 235 302 720,
http://www.domovrepy.cz,
http://www.boromejky.cz
� 3. 10. 15:00 Když v Praze bejvalo
blaze, Veselá procházka se zpěvy do
starých pražských zákoutí, Agentura
HUDR, Jan Vízner, Dagmar Vlachová
a František Staněk (Refektář Domova)
� 7.–26. 10  10:00–18:00   Děti malu-
jí, výstava dětských kreseb namalova-
ných pro Domov (Refektář Domova)
� 12. 10.  16:00  Koncert ke Dni hospi-
ců, Karel Hiner – varhany, Břetislav Ko-
trba – pozoun, Radim Vondráček – zpěv
(Kostel sv. Rodiny)
� 14. 10.  15:00  Two Voices – Dva hla-
sy, netradiční spojení hlasů šansoniérky
Jany Rychterové a mezzosopranistky
Edity Adlerové v netradičním koncertu
netradičních písní a textů (Refektář Do-
mova)
� 23. 10.  15:00  Podzimní dostaveníč-
ko, koncert Sboru Život 90. Sboristky
v pokročilém věku, ale s neutuchající
energií zpívají nejen pro klienty Domo-
va (Refektář Domova)
� 29. 10.  16:00  Patchwork pro Do-
mov sv. Karla Boromejského, Bohemia

Patchwork klub, vernisáž výstavy, bě-
hem níž bude předáno několik patch-
workem upravených odpočinkových
koutů pro klienty Domova

Provincie 
kapucínů v ČR,
Loreta

Loretánské nám. 7, 118 00 Praha 1, 
tel.: 220 516 740, e-mail: loreta@
kapucini.cz, www.loreta.cz
Za zvonkohrou na pražské Loretě přijíž-
dějí znalci z celého světa a rádi si ji po-
slechnou i zahraniční návštěvníci Prahy.
K poslechu tohoto hudebního nástroje,
který u nás není příliš rozšířen, jsou
zváni všichni obyvatelé i návštěvníci
Prahy a samozřejmě všichni čtenáři
Zpravodaje. Duchovní skladby a písně
si můžete poslechnout v říjnu každou
neděli ve 12:00 a v 19:00. Další dny,
kdy budou na zvonky hrát naši karionis-
té: 2. 10. ve 12:00, 4. 10. v 16:00
a 16. 10. v 16:45.

V měsíci říjnu jsou na Loretě také
sobotní varhanní minikoncerty v koste-
le Narození Páně. Pražští varhaníci hra-
jí na unikátní barokní varhany od 15:00
do 15:15 a od 15:30 do 15:45.

K návštěvě Lorety i poslechu zvonků
a varhan zvou bratři kapucíni

Další zprávy
Sobota pro nezadané
nemládežníky
Farnost u svaté Terezičky v Praze-Koby-
lisích pořádá v sobotu 22. listopadu 2008
již druhé setkání „nezadaných nemládež-
níků“ všeho věku, pohlaví i místa bydliš-
tě. V loňském roce se naše setkání vyda-
řilo, proto „přijVte pobejt“ a upozorněte
všechny potenciální zájemce!

Jde o setkání těch, kterým již není
-náct, chtěli by žít v manželství, ale živo-
ta běh jim v tom z nejrůznějších důvodů
brání. Je těžké se někam zařadit – ale nic
se nemá vzdávat! Nebude to žádná sez-
namka (i když seznámení se meze klást
nebudou), ale spíše společné zamyšlení
se nad životem ve světle víry v Boha, se-
tkání těch, které něco spojuje. PřijVte
a nebojte se. ZahoVte výhrady a udělejte
si výlet do kostela sv. Terezičky. Setkání
bude od 9 do 16 hodin, jeho součástí je
i jednoduchý oběd a na konci slavení eu-
charistie. Prosíme, přihlašte sebe nebo
další vážné zájemce o setkání na adrese
nemladeznici@email.cz, abychom s vá-
mi mohli počítat na oběd a abychom vám
mohli dát vědět další podrobnosti.

Bible a psychoterapie
U příležitosti Roku sv. Pavla se ve spolu-
práci s Psychoterapeutickou sekcí České
křesLanské akademie koná v pátek 3. 10.
2008 od 17:00 ve farním sále kostela sv.
Terezičky (Praha-Kobylisy) přednáška
MUDr. Prokopa Remeše na téma Bible
a psychoterapie. Dr. Remeš vede již více
než patnáct let terapeutické skupiny pra-
cující s biblickými příběhy při léčbě zá-
vislostí v PL Bohnice. Další přednášky
cyklu 14. 11. 2008: MUDr. Ilona Burdo-
vá – Přínos křesLanství v léčbě duševních
poruch a 23. 1. 2009: Doc. MUDr. ThDr.
Max Kašparů, PhD. – Otázky pastorální
medicíny. Všichni jste srdečně zváni.

TEC
10.–12. 10. 2008 vás zveme na TEC na
faru v Praze-Vinoři, TEC je určen lidem
zhruba od 16 do 22 let a má za cíl otevřít
nové cesty k uchopení a prožití veliko-
nočního tajemství. Probíhá ve třech
dnech nazvaných Den umírání, Den
vzkříšení a Den rozeslání. Součástí pro-
gramu je mše svatá, modlitba, promluvy,
obřady vycházející z katolické liturgie,
hry, tvořivá činnost a plno překvapení.

Program začíná v Pá v 17:00 a končí
v Ne kolem 17:00 po mši svaté. Stravo-
vání je zajištěno na místě. Cena progra-
mu je 400 Kč.

Informace a přihlášky: Veronika
Hrubá, mobil 603 207 725, e-mail: 
veronika.hruba@seznam.cz. Podrobné
informace na http://web.katolik.cz/TEC/

TEC+
(21.–23. 11. 2008 na faře v Dolním
Žandově) je určen lidem zhruba od 22
let a má za cíl otevřít nové cesty k ucho-
pení a prožití velikonočního tajemství
(viz oznámení výše) Program začíná
v Pá v 17:00 a končí v Ne kolem 17:00
po mši svaté. Stravování je zajištěno na
místě. Cena programu je 450 Kč.

Informace a přihlášky: Pavla Fabia-
nová, mobil 776 712 084, e-mail:
p.f.2000@seznam.cz. Podrobné infor-
mace na http://web.katolik.cz/TEC/

Kurzy Alfa v Praze-Liboci
probíhají každé úterý od 23. září do 9.
prosince 2008, vždy od 19:00 do 21:30
v Centru Malejov, Praha-Liboc, Liboc-
ká 41, vedle kostela sv. Fabiána a Še-
bestiána. Jedná se o 12ti-týdenní cyklus
setkání nad základy křesLanství. Pro-
gram začíná společnou večeří a pokra-
čuje promluvou na dané téma a násled-
nou diskusí ve skupinkách. Kurzy Alfa
nabízejí možnost poznat nové přátele
a společně se zamýšlet nad smyslem ži-
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vota, jsou určeny všem, kteří se chtějí
seznámit s křesLanstvím a s křesLany,
nebo prohloubit svoji víru. Příspěvek na
pokrytí výdajů je dobrovolný.

Přihlásit se můžete u Pavly Fabiano-
vé, tel: 311 678 319, mob. 776 712 084,
e-mail: p.f.2000@seznam.cz

Krátká sdělení
� Exerciční dům Tovaryšstva Ježíšova
(Kutnohorská 26, 280 02 Kolín) vás sr-
dečně zve na duchovní cvičení na téma
Jaké je tvé povolání. Exercicie ve dnech
7.–9. 11. 2008 vede P. Josef HorehleV
Přihlašovat se můžete na těchto kontak-
tech: kolin@jesuit.cz; P. Josef Čupr SJ,
321 712 236; P. Josef Hladiš SJ,
321 721 959; P. Josef Tichý SJ,
321 725 909. Ubytování v jedno-
a dvoulůžkových pokojích s vlastním
sociálním zařízením, plná penze 300 Kč
na osobu a den.
� Srdečně jste zváni na přednášku Ing.
Evžena Šárky, CSc., na téma Pro-
kop Diviš – výzkumník, objevitel a kato-
lický kněz, 310. výročí narození, která se
bude konat v rámci Farní akademie
v kostele Panny Marie Královny míru
v Praze 4 - Lhotce, Ve Lhotce 36, a to
v neděli 5. 10. 2008 v 16:30.

Oznámení
Dárcovské SMS na baziliku
sv. Václava
Na generální opravu Národní kulturní
památky, baziliky sv. Václava ve Staré
Boleslavi, která je postavena nad mís-
tem mučednické smrti sv. Václava a je-
ho prvního hrobu, můžete přispívat od
28. září až do konce roku 2008 také za-
sláním dárcovské SMS ve tvaru
DMS VACLAV, a to na tel. číslo
87 777. Cena DMS je 30 Kč, z toho na
záchranu památky přispějete 27 Kč.
Rozdíl 3 Kč je příspěvek na technické
zajištění služby DMS.

Na generální obnovu památné bazili-
ky, která svým stářím i uměleckou vý-
zdobou patří k nejhodnotnějším sakrál-
ním stavbám zachovaným na našem
území, přispívá Ministerstvo kultury
ČR i drobní dárci. Vzhledem k žalostné-
mu stavu tohoto architektonického kle-
notu je však zapotřebí peněz nepoměrně
více. Proto jsme se rozhodli nabídnout
i tuto novou formu pomoci.

Veřejnou sbírku pořádá Kolegiátní
kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré
Boleslavi. Laskavým dárcům a ctitelům
sv. Václava předem upřímně děkujeme.
Mgr. Vladimír Kelnar, probošt kapituly

Veřejná sbírka Farní charity
Beroun „Pokojíčky“ 
je od 13. 9. 2008 zapojena do DMS. Va-
še dary využijeme na vybavení budou-
cího Azylového domu sv. Josefa pro
matky s dětmi v tísni, který bude vybu-
dován v obci Lochovice. Pro podporu
našeho projektu můžete odeslat dárcov-
skou SMS ve tvaru DMS POKO-
JICKY na tel. číslo 87 777. Cena DMS
je 30 Kč, veřejná sbírka Pokojíčky ob-
drží 27 Kč. Více informací najdete na
www.darcovskasms.cz a na www.
sbirka-pokojicky.cz. Číslo účtu sbírky,
na které je také možno přispívat, je
0400642379/0800. Všem dárcům pře-
dem děkujeme.

Františkánská burza
Farnost Panny Marie Sněžné (Klub
PMS, Jungmannovo nám 18, Praha 1)
jako každoročně pořádá burzu, v níž bu-
dou přijímány a nabízeny různé drobné
předměty, všechno, co sami nepoužívá-
te, ale co ještě může udělat radost ji-
ným. Nenoste však ošacení, obuv a kni-
hy! Věci budou přijímány zdarma a sta-
noví se jejich minimální cena. Výtěžek
bude věnován sociálně slabým rodinám.
ShromažVování věcí: 3. 10. 15–18 hod.,
4. 10. 10–12 hod. Burza proběhne o ví-
kendu 4.–5. 10. vždy od 10 do 18 hodin.

Hledáme informace
Má-li někdo jakékoli informace o P. Va-
lentinovi (Jaroslavovi) Krejčím (1917–
1954), dominikánském knězi, nechL se
prosím ozve br. Janu Pavlovi z Převor-
ství Nový Dvůr (Dobrá Voda 20, 364 01
Toužim, tel.: 353 300 500, email@no-
vydvur.cz). P. Krejčí byl v juvenátu u do-
minikánů a odtud docházel na arcibis-
kupské gymnázium (1930–1938). V le-
tech 1946–1950 působil v Plzni, věřící
se s ním mohli setkat také při zakládání
katolického Junáka nebo při kázání mi-
sií. Strávil 3 roky v komunistickém věze-
ní, na jehož následky zemřel roku 1954.

CSZŠ Jana Pavla II. přijme
sekretářku
Církevní střední zdravotnická škola Ja-
na Pavla II., Ječná 33, 120 00 Praha 2,
přijme pracovníka/-ici pro zpracování
dat a administrativní práce. Vzdělání SŠ
či VOŠ ekonomického nebo pedagogic-
kého zaměření. Úvazek po dohodě 
0,75 – 1,00. Zařazení do platové třídy 8,
stupeň dle praxe. Znalost práce na 
PC – Word, Excel, internet. Aktivní
znalost prostředí katolické církve výho-
dou. Kontakt: tel.: 224 942 177, 224
941 578, e-mail: skolajecna@volny.cz

Z jiných diecézí

Celostátní setkání animátorů
seniorů
Biskupství královéhradecké – Diecézní
centrum pro seniory srdečně zve na ce-
lostátní setkání animátorů seniorů s mot-
tem Staň se požehnáním! (Gn 12,2) ur-
čené všem, kteří pracují se seniory na
diecézní úrovni, ve farnostech, v charit-
ních, sociálních i zdravotnických zaří-
zeních, a také těm, kdo se o problemati-
ku lidí seniorského věku zajímají. Koná
se 20.–21. 11. 2008 v Hradci Králové
v Novém Adalbertinu.

V rámci programu vystoupí např.
prof. Květoslav Šipr, Max Kašparů, Lu-
cia Faltin MA, Kateřina Lachmanová či
prof. Jaro Křivohlavý.

Kontakt a přihlášky: Biskupství krá-
lovéhradecké – Diecézní centrum pro
seniory, Velké náměstí 35, 500 01 Hra-
dec Králové; tel.: 495 063 661, mobil:
737 215 328; e-mail: animatori@diece-
zehk.cz; www.animatori.cz (aktuality,
základní informace, on-line přihláš-
ka,…); skype: animatori-CR

Uzávěrky přihlášek a plateb: � 6. 11.
2008 – pro všechny, kteří si spolu s účas-
tí (stravou) objednávají také ubytování,
� 13. 11. 2008 – pro ty, kteří přihlašují
pouze účast, se stravou i bez stravy.

Nabídka pro seniory
Biskupství královéhradecké – Diecézní
centrum pro seniory nabízí:
� 6.–9. 10. 2008 – Duchovní obnovu
s P. ThLic. Bohumilem Kolářem, Ma-
rianum – Janské Lázně; Cena: 1200 Kč
� 9.–12. 10. 2008 – Prodloužený ví-
kend pro seniory s programem, Maria-
num – Janské Lázně, Cena: 1160 Kč
� 20.–23. 10. 2008 – Duchovní obno-
vu na Hoře Matky Boží v Králíkách
s P. Antonem Verbovskym, CSsR, Ce-
na: 1650 Kč nebo 1950 Kč (dle typu
ubytování)

Informace a přihlášky: Biskupství
královéhradecké – Diecézní centrum
pro seniory, Velké náměstí 35, 500 01
Hradec Králové, tel.: 495 063 661; mo-
bil: 737 215 328 nebo 739 925 941

Co nového v knižním světě
Jan Pavel II. – Můj milovaný předchůdce
(Joseph Ratzinger – Benedikt XVI.)
Benedikt XVI. nenapsal dějiny pontifikátu
Jana Pavla II. ani studii o myšlení svého
předchůdce. Nový papež se prostě a záro-
veň odvážně zařadil mezi zástupy věřících
a obdivovatelů, kteří touží vyjádřit Janu
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Pavlu II. svou úctu a lásku. První čtyři ka-
pitoly přinášejí texty bývalého prefekta
Kongregace pro nauku víry, další čtyři tvo-
ří promluvy, které pronesl po svém zvolení
na Petrův stolec. Z celé publikace vyzařuje
pevné a hluboké přátelství mezi dvěma pa-
peži, v dějinách papežství zcela neobvyklé.
„Síla Wojty≥ovy víry se potkala s racionali-
tou dělníka na vinici Páně, která je připra-
vena obhájit důvody křesLanské naděje.“

Váz., 120 str., 182 Kč
Nakladatelství Paulínky, www.paulinky.cz

Žít podle Bible poprvé s Matoušem
(Miloš Szabo)
Kniha je souborem zamyšlení pražského
kněze Miloše Szabo nad nejrůznějšími ak-
tuálními otázkami dneška. Z textů, jež
vždy vycházejí z jednotlivých částí Matou-
šova evangelia, vane skutečně čerstvý vítr,
který často s přímostí rozbíjí naše zažitá
schémata.

Kniha je určena „začátečníkům“ i „po-
kročilým“ ve víře, kteří se chtějí, opírajíce
se o Matoušovo evangelium, o palčivých
tématech, jež často řešíme v sobě, v rodině
i v širším společenství, něco zajímavého
dozvědět a snad se tak také posunout blíže
k jejich řešení… Úvahy autora mohou být
rovněž dobrou inspirací pro přípravnou
činnost kazatelů. Váz., 360 stran, 190 Kč

Nakladatelství Paulínky, www.paulinky.cz

O počátcích církve
Promluvy o apoštolech a jejich spolupra-
covnících
(Benedikt XVI.)
Výběr z pravidelných středečních promluv
Benedikta XVI. Kniha je rozdělena do tří
oddílů. Nejprve se papež zabývá založením
a povahou církve, vyvolením apoštolů
a tím, co znamená apoštolská tradice. Ná-
sledují portréty Kristových apoštolů a na-
konec úvahy věnované sv. Pavlovi a dalším
důležitým protagonistům vznikající církve.
Autorovi leží na srdci především těsný
vztah Krista a církve. Klade si také otázku,
jak můžeme na počátku 21. století následo-
vat Kristovy apoštoly my.

Váz., 173 str., 199 kč
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Černá kniha satanismu
Psychosociální aspekty vlivu na mladou
generaci
(Tonino Cantelmi, Cristina Cacaceová)
V současné společnosti, narůstá počet lidí,
kteří uctívají Satana. Proč se satanismus
tak šíří? Proč jsou lidé okouzleni obskur-
ním světem zla? Proč se televizní progra-
my, filmy, internet, hudba, časopisy a kni-

hy tolik zabývají okultismem, magií a sata-
nismem?

Autoři zkoumají fenomén satanismu
v současnosti, především jeho vliv na mla-
dou generaci. Čtenář se dozví základní in-
formace o historii a rozšířenosti satanismu,
o jeho učení, symbolech, rituálech, krimi-
nální činnosti a metodách manipulace
vzhledem k jeho příslušníkům, o vlivu na
současnou kulturu a skrze ni na děti a mlá-
dež. Nechybí ani pojednání o možnostech
psychoterapie a podpory celé rodiny pří-
slušníka sekty. Duchovní rozměr proble-
matiky je sice ponechán poněkud stranou,
ale o to více může být kniha přínosná pro
veškeré pedagogické pracovníky a formá-
tory, psychology i rodiče mladistvých, ne-
závisle na jejich náboženském přesvědče-
ní. Brož., 158 str., 189 Kč

Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Z historického kalendáře
1. října 1873 pražský arcibiskup kar-
dinál Bedřich Josef ze Schwarzenberga
položil základní kámen k nové části
svatovítské katedrály na Pražském hra-
dě. Stavba dokončena roku 1929.
1. října 1993 Fakultní nemocnice Pod
Petřínem se stala církevní nemocnicí
náležející Kongregaci Milosrdných ses-
ter sv. Karla Boromejského.
2. října 1928 španělský katolický
kněz Josemaría Escrivá de Balaguer za-
ložil v Madridu instituci Opus Dei.
Hnutí prosazuje zásady správného křes-
Lanského života a klade důraz na askezi,
mariánskou úctu a pravidelné modlitby.
7. října 1928 narozen Josef Hercl, di-
rigent a sbormistr. V roce 1951 založil
v chrámu sv. Jakuba v Praze Svatoja-
kubský sbor a orchestr, od 70. let pod
názvem Cantores Pragenses. Od roku
1959 dirigentem Karlovarského symfo-
nického orchestru. Předseda koncertní
sekce Společnosti pro duchovní hudbu
(† 26. 5. 2005).
9. října 1958 zemřel papež Pius XII.
(vl. jm. Eugenio Pacelli). V roce 1950
vyhlásil dogma o tělesném přijetí Panny
Marie do nebe (Nanebevzetí). Ustanovil
svátek Panny Marie Královny (* 2. 3.
1876).
15. října 2003 zemřel Th.Dr. Antonín
Liška, katolický kněz-redemptorista.
Od r. 1971 ustanoven farářem v Poříčí
n. Sáz., ve Vranově a v Kozmicích u Be-

nešova. V letech 1987–1991 jmenován
oficiálem interdiecézního církevního
soudu pro české diecéze. V květnu 1988
papežem Janem Pavlem II. jmenován
světícím biskupem pražským a 28. srp-
na 1991 jmenován sídelním biskupem
českobudějovickým (* 17. 9. 1924).
16. října 1978 polský kardinál Karol
Wojty≥a zvolen papežem jako Jan Pavel II.
21. října 1278 zemřel Jan III. z Dra-
žic, katolický kněz a kazatel, děkan ko-
legiátní kapituly svatovítské. V roce
1258 jmenován 24. pražským bisku-
pem. Za jeho episkopátu založeny kláš-
tery cisterciáků ve Vyšším Brodě a ve
Zlaté Koruně, klášter cisterciaček
v Pohledu a další pro dominikány, mi-
nority, klarisky, dominikánky. Roku
1262 ve slavném průvodu neseny ostat-
ky sv. Markéty do Břevnovského kláš-
tera.
24. října 1668 narozen Petr Jan Bran-
dl, malíř, představitel českého vrchol-
ného baroka, autor oltářních obrazů
v Praze, spoluúčast na koncepci sochař-
ské výzdoby Karlova mostu. Koncem
17. stol. začínal s nástropními malbami
(† 24. 9. 1735).
28. října 1958 zvolen papež Jan
XXIII. (vl. jm. Angelo Giuseppe Ron-
calli), arcibiskup a patriarcha benátský,
kardinál. Navrhnul svolání II. vatikán-
ského koncilu v roce 1959, roku 1963
vydal encykliku Pacem in terris.

Arnošt Kelnar

ZPRAVODAJ
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Uzávěrka dalšího čísla 17. 10. 2008

Úmysly apoštolátu modlitby

Úmysl všeobecný
Aby Synoda biskupů přispěla všem,
kteří jsou pověřeni hlásáním Božího
slova, k odvážnému předávání víry ve
spojení s celou církví.

Úmysl misijní
Aby se skrze propagaci Papežského
misijního díla veškeré křesLanské spo-
lečenství zapojilo do univerzálního
poslání církve.

Úmysl národní
Aby ve školních třídách žáci a studen-
ti pěstovali přátelské vztahy bez závis-
ti, sobectví a šikany.


