
pražské arcidiecéze č. 7, září 2003

Část dovolené jsem letos strávil se
svou rodinou v Krkonoších. Ti z Vás,
milí čtenáři, kteří rádi brouzdáte po ho-
rách a zdoláváte jejich hřebeny, výšiny,
nížiny a zákoutí, jistě znáte onen pocit
úžasu a majestátu, když se maličký
člověk ocitne v lůně horské přírody. Je
to pocit úžasu nad krásou a velikostí
přírody, pocit úžasu nad uměleckým
dílem umístěným pod širým nebem,
pocit úžasu nad skvělým záměrem
a projektem Tvůrce. Je to pocit, který
mnohdy dává zapomenout na všechny
životní těžkosti i starosti a umožňuje
načerpat nových (nejen duševních) sil
pro každodenní všední život.

Můj pobyt v Krkonoších ale nebyl
jen vznášením se v nadmořských výši-
nách a ve výšinách ducha. Zažíval jsem
i chvíle poněkud skličující a srážející.

O co šlo?
Šlo o smutný pohled na některé ne-

citlivé stopy lidské činnosti, která ve-
dla k „zvelebení“ a využití přírody: po-
hled na všudypřítomné mrtvé stromy,
jejichž uschlé kmeny ční k nebesům,
pohled na necitlivé stavby, které
(mnohdy již opuštěné) straší kolem-
jdoucí turisty, pohled na některé výlet-
níky, kteří svým sebestředným jedná-
ním ztěžují ostatním prožívání radosti
z přebývání v přírodě. A v neposledku
šlo někdy i o smutný pohled do mého
vlastního nitra. Protože jak v jedné své
písni zpíval Vysockij: „pokud chceš
poznat přítele, vezmi ho do hor“, para-
frázováno: „pokud chceš poznat sám
sebe, vydej se do hor s druhými“… 

Co se skrývá pod názvem kurzy Alfa?
V pražské arcidiecézi působí mnoho iniciativ, které nabí-

zejí široké veřejnosti inspiraci pro život z víry. Jednou z ta-
kových iniciativ jsou kurzy Alfa. Na straně 4 se o nich do-
zvíte více.

Dopis vojenského kaplana z Iráku
Irák, Basra 8. 8. 2003

Už několik lidí z rodných Čech mě po telefonu prosilo, aB
něco napíšu, jak tady v tom dalekém Iráku je apod. Já se
Vám přiznám, že už přes týden hledám „múzu“ jak začít
a o čem psát. Jen tak z legrace jsem si říkal, že bych název
listu dal: „Ivanův list z Chaldejska“, ale nevím jak bych ze-
měpisně ospravedlnil, že máme základnu v provincii „Al
Basrah“ a ne v Chaldejsku. To je totiž vedlejší provincie,
kde se také nachází město Ur („jen“ asi 5000 let staré), od-
kud podle biblické historie vyšel náš praotec víry Abrahám
do zaslíbené země. (Celý dopis naleznete na straně 2)

Film Ježíš v Praze
V únoru 2004 proběhne v Praze evangelizační kampaň

Nový život 2000, jejímž cílem je blíže seznámit veřejnost
s osobou Ježíše Krista. Těžištěm projektu bude promítání
filmu Ježíš na třiceti místech v Praze a další navazující akti-
vity v rámci jednotlivých církví. Na projektu se podílí křes-

Bané z římskokatolické i protestantských církví a zastřešuje
jej mezicírkevní křesBanská organizace Nový život, o. p. s.

V úterý 16. září od 19:00 se v kostele sv. Vojtěcha, Kolej-
ní 4, Praha 6 uskuteční informační schůzka o této kampani,
kde bude možné získat podrobnější informace o projektu
a možném zapojení se do něho. Schůzka je určena přede-
vším pro zástupce pražských farností a sborů křesBanských
církví, společenství, která by se na projektu chtěla podílet.
Další informace můžete získat také na adrese tomas.chvoj-
ka@filmjezis.cz a telefonu 257 218 005 Tomáš Chvojka

Rozhovor o křes$anském skautingu
a skautské biblické soutěži
NEJEN pro skauty

Požádali jsme o rozhovor Jiřího Zajíce – ředitele biblické
soutěže „Stezka písmáků“ a Vladislava Jecha – redaktora
měsíčníku „Na dobré stopě“, vydávaného Odborem duchov-
ní výchovy Junáka. Rozhovor, který jsme pro Vás, milí čte-
náři, připravili, proběhl v příjemné a důvěrné atmosféře na-
šich vlastních pracovišB. Rozmlouvali jsme totiž pomocí in-
ternetu… (Text naleznete na straně 3)

Národní Svatováclavská pou$
Program národní Svatováclavské pouti naleznete v rubri-

ce Ze života arcidiecéze na straně 6.

Nejen povznášející pocity, 
aneb jsme spolupracovníky na Božím díle

(Dokončení naleznete na straně 2)



Z diáře otce kardinála
14. 9. mše sv. se Svatým otcem

při příležitosti jeho apoštolské ná-
vštěvy Slovenska, Bratislava

21. 9. 17:00 kněžské svěcení Angela
Scarana, kostel Sv. Rodiny v Ře-
pích.

23. 9. zasedání Stálé rady ČBK
v Praze

24. 9. kněžský den Arcidiecéze
pražské

27. 9. 10:00 Národní svatováclavská
pouB ve Staré Boleslavi, slavnostní
poutní bohoslužba na Mariánském
nám.

28. 9. 9:30 Národní svatováclavská
pouB v katedrále sv. Víta, Václava
a Vojtěcha, slavnostní mše svatá.

29. 9. konference vikariátu Ko-
lín, Pňov - Předhradí

30. 9. 9:00 „Veni Sancte“, mše sv. při
příležitosti zahájení nového akade-
mického roku Katolické teologic-
ké fakulty UK v Praze, chrám Mat-
ky Boží před Týnem.
11.00 slavnostní imatrikulace
nových studentů Katolické teolo-
gické fakulty UK v Karolinu.

Z diáře biskupa Malého
3.9. 16:00 zasedání komise pro sněm
6.9. 18:00 Hostivař – udělení kandi-

datury jáhenství
7.9. 10:30 Perníkářka – mše sv. pro

kongres AIESC
10. 9. 10:30 Olomouc, konvikt – Veni

Sancte
11. 9. 16:00 zasedání komise Iustitia et

Pax
12.–15. 9. Stockholm – návštěva

české komunity
16. 9. 9:00 vikariátní konference –

1. pražský vikariát
17. 9. 10:00 setkání s bohoslovci

z Udine
21. 9. 8:30 Chvaly – biřmování
24. 9. 9:30 kněžský den
27. 9. 10:00 Stará Boleslav – národní

pouB
30. 9. 9:00 Veni Sancte – Panna Maria

před Týnem
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Z BISKUPSKÝCH DIÁŘŮ
(Vzhledem k uzávěrce mohou diáře

zaznamenat pouze dlouhodobě
plánované akce našich biskupů.)

Dopis vojenského kaplana z Iráku
(Dokončení ze str. 1)
Už několik lidí z rodných Čech mě po telefonu prosilo, aB něco napíšu, jak tady

v tom dalekém Iráku je apod. Já se Vám přiznám, že už přes týden hledám
„múzu“ jak začít a o čem psát. Jen tak z legrace jsem si říkal, že bych název listu
dal: „Ivanův list z Chaldejska“, ale nevím jak bych zeměpisně ospravedlnil, že
máme základnu v provincii „Al Basrah“ a ne v Chaldejsku. To je totiž vedlejší
provincie, kde se také nachází město Ur (jen asi 5000 let staré), odkud podle bib-
lické historie vyšel náš praotec víry Abrahám do zaslíbené země.

Přiznám se, že zážitků mám až dost, a tak začnu od května, kdy jsem přiletěl
do Kuwajtu.

Část lidí ze 7. polní nemocnice byla už v té době v Basře a budovala naší ny-
nější základnu. Já jsem s částí lidí zůstával až do konce května na vojenské zá-
kladně v Kuwajtu. Ještě jsem se tam potkal s kolegou kpt. Mílou Kloubkem
a spolu jsme slavili nedělní bohoslužby v tamější kapli pro české vojáky. Byl to
takový příjemný začátek. Míla se stále těšil na chvíli, kdy převezmu vedení boho-
služeb do plné režie a nakonec, když už jsem měl mít první mši svatou v neděli
v kapli na základně, tak jsme byli všichni odveleni už sem do Basry. Rozloučili
jsme se a těším se na chvíli, až se potkáme doma, abychom probrali,  jaké to bylo,
apod.

První bohoslužbu jsem slavil veřejně s našimi vojáky tady v Basře až na Slav-
nost seslání Ducha Svatého. Do té doby jsem „soukromničil“. Závěr velikonoční
doby byl pro mě jako kdyby mi dal někdo palicí mezi oči. Tu neděli jsme měli
možnost večer navštívit bohoslužbu zdejších křesBanů, kteří tady mají již své dáv-
né kořeny (viz. Skutky apoštolů: „obyvatelé Mezopotámie“…). To vám byla nád-
hera. Překvapení začalo už v sakristii, kde jsem se místního biskupa Gabriela
Kassaba ptal, který že to bude kánon? On na to: „Ne latinský (římskokatolický)
kánon, ale chaldejská liturgie“ a dal mi do ruky anglický překlad. Celá mše svatá
byla v arabštině a některé části a zpěvy v chaldejském jazyce. No já si při konce-
lebraci připadal jak na charismatické mši. Všichni lidé zpívají (v neděli vždycky
zpívají), biskup vše zpívá, a tak jsem si sám zpíval „po svém“. Biskup mně vždy
ochotně ukázal, v které části bohoslužby se nacházíme a sem tam mi ukázal, kte-
rou část se mám pomodlit nahlas anglicky. Při mši zpíval i mužský sbor akolytů
a jáhnů. Prostě to byla taková nebeská liturgie. Po mši svaté nás před kostelem
všichni zdravili a alespoň pár slovy anglicky se s každým z nás pozdravili. Byli
tam naši vojáci, kteří ani křesBany nejsou, ale zanechalo to v nich pozitivní vzpo-
mínku na křesBany z Basry, kteří je přijali jako vlastní.

Nejen povznášející pocity, aneb jsme spolupracovníky
na Božím díle

(Dokončení ze str. 1)
Člověk totiž při vyčerpávajícím pohybu po nevypočitatelných horách odkládá

mnohou přítěž, kterou s sebou vláčí. A tou přítěží jsou mimo jiné i naše lidské
masky. Mnohdy se tak díky únavě a vypětí ocitáme demaskováni a nazí. Demas-
kováni před druhými, demaskováni sami před sebou, demaskováni před Bohem.
Bez masky jednáme tak, jací v srdci skutečně jsme, nebo alespoň podle toho k če-
mu máme sklony, s čím máme potíže. Tato všechna zjištění ale nemusí skličující
zůstat, pokud je uchopíme za správný konec!

Je právě září. Začátek školního roku. Je to moment, ve kterém nejen děti, ale
i většina z nás dospělých nově pohlíží do budoucna a plánuje. Plánujeme čas,
práci i síly a rozmýšlíme jaké dát svým povinnostem a záměrům místo. Z pohle-
du víry jde v prvé řadě o to, abychom si byli stále vědomi toho, že „jsme spolu-
pracovníci na Božím díle“ (1 Kor 3:9) a nepouštěli se na vlastní pěst do práce
v zaměstnání, práce v politice, práce ve vztazích, práce v rodině, ani do práce na
sobě samých. Ježíš Kristus, vtělený Syn Boží, totiž chce jít po všech cestách ži-
vota s námi a nabízí nám svou inspiraci i sílu! Pokud se na cestu budeme vždy
nově vydávat s ním, nebudeme muset s obavami a smutkem pohlížet do zákoutí
přírody a do zákoutí našich vlastních srdcí.

Ignác Mucha



Z diáře biskupa Herbsta
1. 9. 8:00 mše sv. v kostele sv. Vorši-

ly – zahájení školního roku
6. 9. Mladočov u Litomyšle
7. 9. 10:00 mše sv. Litomyšl
8. 9. 18:00 poutní mše sv. v Táboře

10. 9.–19. 9. účast na setkání nových
biskupů, Řím

20. 9. 10:00 setkání s komunitou Za-
svěcených panen

21. 9. 10:00 mše sv. s jáhenským svě-
cením na Strahově

24. 9. kněžský den – Pastorační
středisko

27. 9. 10:00 Národní Svatováclavská
pouB, Stará Boleslav

28. 9. 9:30 mše sv. s biřmováním –
Praha - Žižkov

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.

Z akt kurie č. 6/2003 ze dne
16. 6. 2003

PERSONALIA

Ustanovení
ThDr. Vladimír Benda byl vzhledem
ke svému odchodu na odpočinek
s účinností od 1. července 2003 uvol-
něn z funkce faráře Římskokatolické
farnosti u kostela sv. Prokopa Praha -
Braník.
Mgr. Pavel Budský byl s účinností od
1. července 2003 uvolněn z funkce far-
ního vikáře Římskokatolické farnosti
Říčany u Prahy a farního vikáře excu-
rrendo farností Kostelec u Křížků, Po-
povičky, Jažlovice, Velké Popovice
a Mukařov a s účinností od téhož data
byl ustanoven farním vikářem Řím-
skokatolické farnosti u kostela Matky
Boží před Týnem Praha - Staré Město
a farním vikářem excurrendo Římsko-
katolické farnosti u kostela sv. Jindři-
cha Praha - Nové Město.
P. Mgr. Artur Daniel Cierlicki SAC
byl na žádost svého řeholního předsta-
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Mohu s klidným svědomím říci, že ti, kteří byli tady ve městě na bohoslužbě,
asi nikdy nezapomenou na srdečné přijetí a úžasný zážitek z bohoslužby

Jinak křesBany tady poznáte podle několika atributů. Chodí oblečeni evropsky,
a to jak muži tak ženy. Jsou čistí a upravení více než ostatní a zdraví většinou „do-
brý den“ (podle denní doby).

Od této neděle se počíná naše spolupráce a vzájemné návštěvy s místními
křesBany. Tady v Basře je nyní asi 1 600 křesBanských rodin z několika církví.
A jen tak na okraj z ekumenického okénka. To, co zažíváme a praktikujeme my
křesBané v českých a moravských zemích, že na sebe stále pohlížíme podezíravě,
co že ti evangelíci jsou zač? A z druhé strany, co ti katolíci? O co jim pořád jde?
O majetek atd. Báječně se na sebe díváme skrz prsty a připadá nám to úplně nor-
mální. Klopotně se snažíme o trochu porozumění mezi námi křesBany z různých
církví, a tady je to skoro úplná samozřejmost. Ale o tom až příště.

Pokud bude zájem, tak se s Vámi rád podělím o další zajímavé zážitky, třeba
z návštěvy starodávného Uru chaldejského.

Bůh Vám žehnej! Děkuji Vám za modlitby za nás za vojáky a modlíme se za
naši zem a za naše blízké.

Vojenský kaplan npor. Ivan Havlíček, havlivan@centrum.cz
(Převzato z www.pastorace.cz)

O křes$anském skautingu a skautské biblické soutěži
NEJEN pro skauty

Požádali jsme o rozhovor Jiřího Zajíce – ředitele soutěže „Stezka písmáků“
a Vladislava Jecha – redaktora měsíčníku „Na dobré stopě“, vydávaného Odbo-
rem duchovní výchovy Junáka. Rozhovor, který jsme pro Vás, milí čtenáři, při-
pravili, proběhl v příjemné a důvěrné atmosféře našich vlastních pracovišB. Roz-
mlouvali jsme totiž pomocí internetu… 

O co v soutěži „Stezka písmáků“ jde?
O atraktivně pojatou motivaci dětí školního věku a mládeže (do 16 let včetně),

k pravidelnému setkávání s Biblí. Je pojata jako celostátní dvoukolová soutěž ve
znalostech Bible, podle ekumenického překladu.

Je soutěž určena jen pro skauty?
Od svého vzniku v roce 2000 je soutěž určena nejen skautům, ale i dětem

z různých církví i skupin, které se pod vedením dospělých (vedoucích, katechetů
apod.) věnují soustavné práci s Biblí. Děti jsou rozděleny do tří věkových katego-
rií a vytvářejí čtyř- resp. dvoučlenná družstva. Jsou ovšem možné i výjimky.

Soutěže se může v rámci uvedeného věkového rozpětí zúčastnit i jakýkoliv
jednotlivec a také dospělí mají možnost si soutěž vyzkoušet v kategorii „mimo
pořadí“ (tj. bez získání cen).

Jak a kdy soutěž vznikla?
Námět pro tuto soutěž přinesl v roce 2000 ústřední duchovní rádce Církve ad-

ventistů s.d. bratr Jaroslav Šlosárek na základě dobré zkušenosti s obdobnou sou-
těží v rámci „Klubu Pathfinder“ – křesBanského sdružení se skautskou výchovou.

Jak a kde akce probíhá?
Otázky jsou vždy písemné, pro celou kategorii stejné, vybrané ze čtyř biblic-

kých knih. První kolo probíhá přímo v místě bydliště dětí během měsíce září a do-
hlíží na ně jejich dospělí vedoucí. Druhé kolo se koná v Praze pro ty, kteří splní
hranici správně zodpovězených otázek v prvním kole a jsou v měsíci říjnu vyzvá-
ni do finále. Tradičně je druhému kolu vyhrazena vždy celá sobota kolem 17. lis-
topadu.

Pro dospělé, kteří doprovázejí děti do Prahy pořádají v době soutěže organizá-
toři besedu o soutěži samotné i o práci dětí s Biblí.

Jak akce probíhala minulé roky a jaké jsou výhry?
Od samotného začátku se projevil zájem z celé naší vlasti, což motivuje orga-



veného s účinností od 1. července 2003
uvolněn z funkce farního vikáře Řím-
skokatolické farnosti u kostela Panny
Marie Královny Míru Praha - Lhotka
a s účinností od téhož data byl ustano-
ven farářem Římskokatolické farnosti
Stará Boleslav.
Zdzisław Ciesielski byl s účinností od
1. července 2003 uvolněn z funkce far-
ního vikáře Římskokatolické farnosti
u kostela sv. Antonína Praha - Holešo-
vice a farního vikáře excurrendo Řím-
skokatolické farnosti u kostela sv. Got-
harda Praha - Bubeneč. S účinností od
téhož data byl ustanoven farním viká-
řem Římskokatolické farnosti Říčany
u Prahy, farním vikářem excurrendo
farností Kostelec u Křížků, Popovičky,
Jažlovice, Velké Popovice a administ-
rátorem excurrendo Římskokatolické
farnosti Mukařov.
P. Bartoloměj Pavel Černý OFM byl
na žádost svého řeholního představe-
ného s účinností od 1. září 2003 uvol-
něn z funkce farního vikáře Římskoka-
tolické farnosti u kostela Panny Marie
Sněžné Praha - Nové Město.
Mgr. Ing. Jan Dlouhý byl s účinností
od 1. července 2003 uvolněn z funkce
administrátora Římskokatolické far-
nosti Křečovice, administrátora excu-
rrendo farností Maršovice Vojkov a se-
kretáře vikariátu Benešov. S účinností
od téhož data byl ustanoven farářem
Římskokatolické farnosti Vlašim a ad-
ministrátorem excurrendo farností Do-
mašín a Radošovice.
Antonín Doležal, probošt, byl s účin-
ností od 1. července 2003 uvolněn
z funkce administrátora excurrendo
Římskokatolické farnosti u kostela
Matky Boží před Týnem Praha - Staré
Město.
Mgr. Kazimierz Duś byl s účinností
od 1. července 2003 uvolněn z funkce
faráře Římskokatolické farnosti Lány
a administrátora excurrendo farností
Nové Strašecí, Mšec, Řevničov a Sr-
beč. S účinností od téhož data byl usta-
noven farářem Římskokatolické far-
nosti Křečovice a administrátorem ex-
currendo farností Maršovice a Vojkov.
Mgr. Jerzy Gapski byl s účinností od
1. června 2003 uvolněn z funkce okrs-
kového vikáře vikariátu Vlašim.
S účinností od 1. července 2003 byl
uvolněn z funkce faráře Římskokato-
lické farnosti Vlašim a administrátora
excurrendo farností Domašín a Rado-
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nizátory k tomu, že připravili již čtvrtý ročník. Sluší se uvést, že soutěž má od
druhého ročníku finanční podporu, zprvu od ministerstva kultury a nyní již po
dva roky z grantu MŠMT, který na celostátní akce dostává Junák.

Výhrou pro soutěžící je, kromě knížek (povětšinou s duchovní tématikou, kte-
rou poskytují další sponzoři) zjištění, že se s Biblí dá každodenně setkávat, že
z ní lze čerpat posilu a inspiraci pro každodenní život.

Pokud by měl někdo zájem o místní křes@ansky orientovaný skautský oddíl,
kam se má obrátit?

V rámci Junáka, který je se svými 50 tisíci členy a zhruba 2000 oddíly zdale-
ka největším sdružením dětí a mládeže u nás, existují jednak tzv. oddíly se zdů-
razněnou náboženskou výchovou – tvořené zpravidla vedoucími i dětmi stejného
náboženského přesvědčení; takových oddílů je u nás kolem 200 a jsou pochopi-
telně rozmístěny v závislosti na celkové religiozitě oblasti. Nejvíc je jich na jižní
Moravě, ve východních a jižních Čechách a pochopitelně výrazně v nich domi-
nují katolíci, ale jsou i evangelické, adventistické nebo československé husitské.
Kromě toho ale řada křesBanů vede oddíly běžné. Takových skautských vedou-
cích je z celkového počtu vedoucích asi 25 % – tady podstatně více, než jaké je
zastoupení křesBanů v celkové české společnosti. Konkrétní kontakty na nejbliž-
ší místní oddíl je možno získat přes ústředí Junáka: www.skaut.cz, telefon na se-
kretariát je: 234 621 284, adresa: Junák – svaz skautů a skautek ČR, Senovážné
nám. 24, 116 47 Praha 1. S dalšími dotazy se můžete obrátit i písemně na redak-
ci Junáka – Na dobré stopě, Zelenečská 34, 198 00 Praha 9, nebo na e-mail:
vjech.kamzik@volny.cz.

Existuje u nás křes@anský skauting i mimo Junáka?
U nás je několik dalších skautsky orientovaných sdružení na bázi protestant-

ských církví. Již jsme uvedli „čistě“ křesBanskou organizaci „Klub Pathfinder“,
která organizuje děti adventistů a jejich kamarádky a kamarády. Je přitom běžné,
že takové oddíly jsou členem Junáka i Pathfinedru. Dále známá česká organiza-
ce YMCA má v rámci své struktury také oddíly „YMCA SKAUT“, kde probíhá
obdobný typ výchovy. A konečně u nás působí sdružení Royal Rangers – zejmé-
na na severní Moravě, kterou lze rovněž považovat za organizaci skautského
typu. I tyto organizace mají své webové stránky a na nich lze najít příslušné kon-
takty.

Chcete ještě něco vzkázat našim čtenářům?
Oba odpovídající členové organizačního týmu především děkují za umožnění

rozhovoru a cení si zvláště toho, že mohl proběhnout po internetu a ušetřit tak
oběma stranám drahocenný čas.

Ignác Mucha

Moderně sdělovat víru – „kurzy Alfa“
Dnes můžeme pozorovat obecný nezájem o křesBanství a osobu Ježíše Krista.

Žijeme v kultuře, kde téměř vymizel zájem o tradiční podobu tohoto vyznání,
kde lidé ztratili souvislost mezi svou denní realitou, a tím, co křesBanství přináší.
Potřeba duchovního naplnění jim přitom není cizí. Lidé proto vyhledávají a re-
spektují různé léčitele, astrology či věštce… Čím to, že křesBanství a Ježíš Kris-
tus na rozdíl od těchto směrů zůstává za prahem jejich zájmu?

Možná, že tento nezájem není způsoben ani tak obsahem a poselstvím křes-
Banské víry, jako spíš formou a stylem, jakým je přinášena. Mnozí lidé se dnes
nemají kde setkat s přátelsky a srozumitelně představeným křesBanstvím a oso-
bou Ježíše Krista. Odmítají pak víru mnohdy z nevědomosti, nebo kvůli vžitým
předsudkům.

Trend se mění? Kurzy Alfa!
V poslední době vznikla nová iniciativa, která, jak se zdá, dokáže dnešním li-

dem křesBanskou zvěst předávat srozumitelně. Je to iniciativa, připravovaná pro



šovice. S účinností od téhož data byl
ustanoven farářem Římskokatolické
farnosti u kostela Nanebevzetí Panny
Marie Praha - Modřany a administráto-
rem excurrendo Římskokatolické far-
nosti u kostela sv. Prokopa Praha -
Braník.
Mgr. Jan Gerndt byl s účinností od 1.
července 2003 uvolněn z funkce faráře
Římskokatolické farnosti u kostela Na-
nebevzetí Panny Marie Praha - Modřa-
ny a s účinností od téhož data byl usta-
noven farářem Římskokatolické far-
nosti u kostela Všech svatých Praha -
Uhříněves.
Stanisław Góra byl s účinností od 1.
června 2003 jmenován na dobu 3 let
okrskovým vikářem vikariátu Příbram.
S účinností od téhož data bylo zároveň
změněno jeho dosavadní ustanovení
administrátorem Římskokatolické far-
nosti Dobříš na ustanovení farářem té-
to farnosti.
Pavel Grimmig, kanovník, byl s účin-
ností od 1. července 2003 uvolněn
z funkce faráře Římskokatolické far-
nosti u kostela sv. Michaela Archandě-
la Praha - Podolí.
Mgr. Zbigniew Grzyb byl s účinností
od 1. června 2003 ustanoven administ-
rátorem excurrendo Římskokatolické
farnosti Svatý Jan u Sedlčan. 
P. Tomasz Jońca CSsR byl na žádost
svého řeholního představeného s účin-
ností od 1. července 2003 ustanoven
farním vikářem Římskokatolické far-
nosti u kostela Nanebevzetí Panny Ma-
rie Příbram - Svatá Hora. 
Mgr. Vladimír Kellnar, kanovník, byl
s účinností od 1. července 2003 jmeno-
ván na dobu 3 let okrskovým vikářem
I. pražského vikariátu. V této souvi-
slosti byl k témuž datu uvolněn
z funkce sekretáře IV. pražského vika-
riátu. S účinností od téhož data byl zá-
roveň uvolněn z funkce faráře Římsko-
katolické farnosti Stará Boleslav a rek-
tora filiálního kostela Nanebevzetí
Panny Marie Stará Boleslav a k témuž
datu byl ustanoven farářem Římskoka-
tolické farnosti u kostela Matky Boží
před Týnem Praha - Staré Město.
MgA. Mgr. Jaroslav Konečný byl
s účinností od 1. června 2003 jmeno-
ván na dobu 3 let okrskovým vikářem
vikariátu Vlašim.
P. Wojciech Kubrak SAC byl na žá-
dost svého řeholního představeného
s účinností od 1. července 2003 uvol-
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lidi mimo církev nebo na jejím okraji, která se za posledních 10 let rozšířila do
135 zemí světa a absolvovalo ji v kostelech, domácnostech, na školách, na uni-
verzitách a ve vězeních po celém světě několik milionů účastníků. Protože se jed-
ná o krátký praktický úvod do křesBanské víry, byl zvolen název „kurzy Alfa“
(Alfa jako úvod, základ). Kurzy Alfa s podtitulem „příležitost prozkoumat smy-
sl života“ nejsou kurzy v tradičním slova smyslu. Dávají příležitost zkoumat
křesBanskou víru v uvolněném a inspirativním prostředí během deseti setkání, ko-
najících se jednou týdně a nepovinného jednodenního či víkendového výjezdu.
Hlavní rysy kurzů: přátelské, svěží, s humorem a přitom hluboké.

Co konkrétně jsou kurzy Alfa? Organizátoři každý týden připraví (nebo ob-
jednají) večeři v příjemném prostředí, následuje třicetiminutová, maximálně čty-
řicetiminutová zajímavá sonda (videoprojekce či živý řečník) do základních té-
mat praktického křesBanství a učení Ježíše Krista, plná příběhů a ilustrací, přede-
slaná krátkým hudebním úvodem. Poté se může posedět u kávy, čaje a sušenek
v debatních skupinkách kolem 8-12 lidí. Pokud účastník chce, může zůstat po ce-
lou dobu pouze nezávislým pozorovatelem.

Smyslem kurzu je představit křesBanství praktickým, přátelským a srozumitel-
ným způsobem, blízkým dnešní době a napomoci tak najít osobní vztah s Bohem
skrze Ježíše Krista. Lidé, přicházející často z odlišného prostředí zkoumají, zda
existuje Bůh, nebo má-li život nějaký smysl. Přicházejí s otázkami jako: „Co se
mnou bude po smrti?“; „Dá se odpustit?“; nebo: „Co mohu mít dnes s Kristem
společného?“ Kurzy Alfa jsou rovněž přirozeným způsobem jak se v případě
zájmu zapojit do života místní církve. Za kurz nejsou kromě společného výjezdu
vybírány žádné povinné poplatky, dobrovolně je možno přispět jen na připravo-
vané večeře. Zdrojem financí jsou jinak dobrovolné sbírky mezi věřícími a spon-
zorské dary.

Katolíci i protestanti společně
Na Alfě je výjimečný i rozsah zapojení jednotlivých církví. Alfa úspěšně pro-

bíhá nejen v naprosto odlišných kulturách, ale i v různých církvích. V dějinách
církve je to snad vůbec poprvé, kdy se všechny hlavní církve, aB už katolíci či
protestanti, sjednotily na tak rozsáhlém projektu, užívajíce materiály se stejným
obsahem a formou. Jak je to možné? Zaměřili se na to podstatné a základní.
Úspěch Alfy souvisí se silou užití současných způsobů vyjadřování v kontextu,
kterému lidé rozumí. Je to jednak společné jídlo, zpravidla večeře, které má v so-
bě jedinečnou dynamiku, dále pak přátelství mezi pořadateli a hosty, která během
cyklu přirozeně vznikají a skrze která se odhalují zkušenosti ve víře a konečně
přátelské a srozumitelné představení základních témat křesBanství formou příbě-
hů, ilustrací a odkazů do Bible. V Čechách kurzy Alfa pořádá již osm různých
křesBanských církví. Kurzy Alfa poskytují prostředí, kde jsou lidé vyslechnuti
a přijímáni, kde nejsou odsuzováni, kde mají prostor, aby se mohli věnovat vel-
kým otázkám, které klade život.

V Praze bude letos na přelomu září a října 2003 zahájeno již 24 samostatných
kurzů. Účastní se jich pravidelně mnoho lidí různých věkových a sociálních sku-
pin. Z dotazníků, které jsou rozdávány na konci kurzu, vyplývá, že nejvíce se
hostům líbí neformální a nenátlaková přátelská atmosféra a příležitost na cokoli
se zeptat.

Kontakty na jednotlivé kurzy a více informací naleznete na www.kurzyalfa.cz
či www.alphacourse.org nebo u pražského koordinátora, p. Tomáše Jandy: tel.
602 265 086 / e-mail: alfa.praha@seznam.cz. Koordinátorem za katolickou stra-
nu je P. Josef Ptáček tel. 777 910 540 / e-mail: ptacek@knez.cz

Některé kurzy Alfa (pořádané katolíky):
� Praha 2 - Nové Město (Chemin Neuf). Setkávání: vždy v ÚTERÝ v 18:30. Za-

čátek kurzu: 21. 10. 2003. Kontakt: p. Rokůsek, tel.: 777 767 396, mail: sekre-
tariat@chemin-neuf.cz

� Praha 4 - Jižní Město, Chodov. Setkávání: vždy v ÚTERÝ od 19:00. Začátek
kurzu: 30. 9. 2003. Kontakt: pí. Peroutková, tel.: 606 545 584, mail: mperout-
kova@mediatrust.cz



něn z funkce farního vikáře Římskoka-
tolické farnosti u kostela sv. Matěje
Praha - Dejvice. S účinností od téhož
data byl ustanoven farním vikářem
Římskokatolické farnosti Stará Bole-
slav a rektorem filiálního kostela Na-
nebevzetí Panny Marie Stará Boleslav.
ThLic. Mariusz Gerard Kuźniar byl
s účinností od 1. července 2003 uvol-
něn z funkce faráře Římskokatolické
farnosti u kostela sv. Jakuba Staršího
Praha - Stodůlky a k témuž datu byl
ustanoven výpomocným duchovním
této farnosti.
Jan Pata byl s účinností od 1. červen-
ce 2003 uvolněn z funkce administrá-
tora excurrendo Římskokatolické far-
nosti Kojetice.
Oldřich Pokorný byl s účinností od
1. července 2003 uvolněn z funkce fa-
ráře Římskokatolické farnosti u koste-
la Všech svatých Praha - Uhříněves
a k témuž datu byl ustanoven výpo-
mocným duchovním této farnosti.
Mgr. Josef Ptáček byl s účinností od
1. července 2003 uvolněn z funkce far-
ního vikáře Římskokatolické farnosti
u kostela sv. Jakuba Staršího Praha -
Stodůlky a farního vikáře excurrendo
Římskokatolické farnosti u kostela
Matky Boží před Týnem Praha - Staré
Město. S účinností od téhož data byl
ustanoven administrátorem Římskoka-
tolické farnosti u kostela sv. Jakuba
Staršího Praha - Stodůlky.
P. Filip Jan Rathouský OFM byl na
žádost svého řeholního představeného
s účinností od 1. září 2003 ustanoven
farním vikářem Římskokatolické far-
nosti u kostela Panny Marie Sněžné
Praha - Nové Město. 
Pavel Semela byl s účinností od 1. čer-
vence 2003 uvolněn z funkce farního
vikáře Římskokatolické farnosti u kos-
tela sv. Františka z Assisi Praha - Cho-
dov a farního vikáře excurrendo Řím-
skokatolické farnosti u kostela Matky
Boží před Týnem Praha - Staré Město.
S účinností od téhož data byl ustano-
ven administrátorem Římskokatolické
farnosti Neratovice a administrátorem
excurrendo farností Obříství, Chlumín,
Hostín a Kojetice. 
Richard Scheuch, okrskový vikář, byl
s účinností od 1. července 2003 opě-
tovně jmenován na dobu 3 let okrsko-
vým vikářem vikariátu Stará Boleslav.
Jan Svoboda, okrskový vikář, byl
s účinností od 1. července 2003 opě-
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� Praha 5 - Stodůlky (večerní běh). Setkávání: vždy v PONDĚLÍ od 19.00. Za-
čátek kurzu: 22. 9. 2003. Kontakt: pí. Nováková, tel.: 251 610 850, mail:
mail@centrumbutovice.cz

� Praha 5 - Stodůlky (dopolední běh). Setkávání: vždy ve STŘEDU od 10:00.
Začátek kurzu: 24. 9. 2003. Kontakt: pí. Průchová, tel.: 251 613 969, mail: kni-
hovna@centrumbutovice.cz

� Dobříš. Kontakt: Krejčová Irena, tel.: 318 521 677, tel.: 603 801 605, mail:
Krejcova.I@seznam.cz

Platné k 1. 8. 2003. Prosíme o rezervaci nejpozději vždy dva dny předem. Setká-
ní trvá zpravidla cca 1,5 hod. Vstup zdarma, přispět je možno na společné jídlo.

Ze života arcidiecéze
Národní Svatováclavská pou$
Stará Boleslav sobota 27. 9. 2003

Bazilika sv. Václava
6:30 Liturgie hodin
7:00 Mše svatá
7:45 Ranní chvály
8:00 Latinská mše svatá

Mariánské náměstí
10:00 Slavností koncelebrovaná poutní bohoslužba, předsedá kardinál

Miloslav Vlk

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie
14:00 Rozjímavý růženec

Loretánská litanie
Výklad o historii poutního místa
Adorace a svátostné požehnání
Informace o plenárním sněmu

Během celého dne budou v bazilice sv. Václava vystaveny k uctění světcovy
ostatky a také bude možno přijmout svátost smíření. Kostely budou otevřeny
k prohlídkám za doprovodu průvodců trvale, mimo čas obřadů.

Parkování osobních automobilů bude možné pouze na parkovištích a v uli-
cích mimo uzavřené centrum. Vše je snadno dostupné pěšky i starším poutníkům.
Ve dnech slavností bude na místě k dispozici programová brožura pouti se vše-
mi potřebnými informacemi o historii poutního místa, s programem a orientač-
ním plánkem včetně písní a textů pro poutní bohoslužbu.

Bližší informace o kulturních a zábavných pořadech pořádaných Svatovác-
lavským občanským sdružením pro Starou Boleslav na www.brandys-boleslav.cz

Budeč 27. 9. 2003
Kostel sv. Petra a Pavla
10:30 Poutní bohoslužba, celebruje Mons. ThDr. Jaroslav Škarvada

Praha 28. 9. 2003
Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha
9:30 Slavnostní poutní bohoslužba, předsedá kardinál Miloslav Vlk
17:00 Nešpory (Gregoriánský chorál)
18:00 Mše svatá – viz program Svatováclavských slavností



tovně jmenován na dobu 3 let okrsko-
vým vikářem vikariátu Podřipsko.
P. Zdeněk Šilhánek CSsR byl na žá-
dost svého řeholního představeného
s účinností od 1. července 2003 uvol-
něn z funkce farního vikáře Římskoka-
tolické farnosti u kostela Nanebevzetí
Panny Marie Příbram - Svatá Hora.
P. Mgr. Edward Eugeniusz Tomczyk
MIC byl se souhlasem svého řeholní-
ho představeného s účinností od 1. čer-
vence 2003 ustanoven administráto-
rem excurrendo Římskokatolické far-
nosti u kostela sv. Michaela Archandě-
la Praha - Podolí.
Vít Uher byl s účinností od 1. červen-
ce 2003 uvolněn z funkce farního viká-
ře Římskokatolické farnosti u kostela
sv. Václava Praha - Smíchov a s účin-
ností od téhož data byl ustanoven ad-
ministrátorem Římskokatolické far-
nosti Nové Strašecí a administrátorem
excurrendo farností Lány, Mšec, Řev-
ničov a Srbeč.
Miroslav Vágner, kanovník a okrsko-
vý vikář, byl s účinností od 1. července
2003 uvolněn z funkce okrskového vi-
káře I. pražského vikariátu.
Stanislav Zápotocký, okrskový vikář,
byl s účinností od 1. června 2003 uvol-
něn z funkce okrskového vikáře vikari-
átu Příbram a z funkce administrátora
excurrendo Římskokatolické farnosti
Svatý Jan u Sedlčan. 
P. Mgr. Wojciech Zubkowicz SAC
byl na žádost svého řeholního předsta-
veného s účinností od 1. července 2003
uvolněn z funkce farního vikáře Řím-
skokatolické farnosti u kostela Nane-
bevzetí Panny Marie Příbram - Svatá
Hora a s účinností od téhož data byl
ustanoven farním vikářem Římskoka-
tolické farnosti Stará Boleslav.

Úmrtí
Doc. MUDr. František Mališ, DrSc.,
dlouholetý ředitel Nemocnice pod Pe-
třínem, trvalý jáhen, později kněz die-
céze Ostrava-Opava, který v posled-
ních letech svého života sloužil ne-
mocným u sester sv. Karla Boromej-
ského v Praze - Řepích, zemřel po
dlouhé nemoci dne 26. května 2003 ve
věku nedožitých 81 let. Rozloučení se
konalo 30. května 2003 v kostele Pan-
ny Marie Sněžné Praha - Nové Město.
Pohřben byl na hřbitově sester sv. Ka-
rla Boromejského v Praze - Řepích.
R. I. P.

Z akt kurie č. 7–8/2003 ze dne
24. 7. 2003

Nový děkan a kancléř Metropolitní
kapituly u sv. Víta
Mons. ThDr. Michael Slavík, generál-
ní vikář pražské arcidiecéze, byl na
řádném zasedání kapituly dne 18. červ-
na 2003 zvolen novým děkanem Met-
ropolitní kapituly u sv. Víta v Praze.
Současně byl zvolen rovněž kancléř
kapituly, kterým se stal kanovník Mi-
roslav Vágner. Instalace nového děka-
na kapituly proběhla v neděli 29. červ-
na 2003. Obřad vykonal probošt met-
ropolitní kapituly Václav Malý, praž-
ský světící biskup, při nešporách.

Nově jmenovaní advokáti Interdie-
cézního církevního soudu
Dekretem kardinála Miloslava Vlka,
arcibiskupa pražského a moderátora
Interdiecézního církevního soudu Čes-
ké provincie, byli s účinností od 15.
července 2003 na dobu pěti let jmeno-
váni tito noví advokáti Interdiecézního
církevního soudu České provincie:
P. Mgr. Jiří Čepl
Mgr. Jana Fajstavrová
Mgr. Vilém Horák
Mgr. Marie Chalupecká
Mgr. Ing Marie Kolářová
Mgr. Lucie Moravcová
Petr Obdržálek
Mgr. Jaromír Odrobiňák
PhDr. Mária Ondrášová
P. Mgr. Ondřej Pávek
Mgr. Jakub Polívka
Mgr. Pavel Reumann
Roman Staněk
Mgr. Pavel Trefný
Mgr. Richard Urfus
Mgr. Petr Váňa
JUDr. Ivan Vávra
Mgr. Martina Vintrová
Mgr. Marie Zettlová.

PERSONALIA

Jubileář

Výročí svěcení
P. Prokop Eduard Trykar OFM

17. 9. 1983

Životní jubilea
Mgr. Michal Procházka 3. 9. 1973
P. Ing. Ladislav Štefek ISch

19. 9. 1958

František Benda 22. 9. 1928
P. Jerome Moras OCD 30. 9. 1963

Jubilantům srdečně blahopřejeme a vy-
prošujeme hojnost Božího požehnání.

Ustanovení
P. Gorazd Pavel Cetkovský OCarm.
byl na žádost svého řeholního předsta-
veného s účinností od 1. srpna 2003
uvolněn z funkce faráře Římskokato-
lické farnosti u kostela sv. Fabiána
a Šebestiána Praha - Liboc. 
P. Pavel Lev Eliáš OFMCap. byl na
žádost svého řeholního představeného
s účinností od 1. července 2003 uvol-
něn z funkce farního vikáře Římskoka-
tolické duchovní správy u kostela sv.
Josefa Praha - Nové Město.
Dr. Vojtěch Eliáš byl v souvislosti
s plným vytížením na Katolické teolo-
gické fakultě UK s účinností od 1. čer-
vence 2003 uvolněn z funkce kateche-
ty Arcibiskupského gymnázia v Praze.
P. Jeroným Josef Ertelt OCarm. byl
na žádost svého řeholního představe-
ného s účinností od 1. srpna 2003 uvol-
něn z funkce farního vikáře Římskoka-
tolické farnosti u kostela sv. Fabiána
a Šebestiána Praha - Liboc. 
P. Jan Fatka OCarm. byl na žádost
svého řeholního představeného s účin-
ností od 1. srpna 2003 ustanoven far-
ním vikářem Římskokatolické farnosti
u kostela sv. Fabiána a Šebestiána Pra-
ha - Liboc. 
Mgr. Stanislav Glac, novokněz, byl
s účinností od 1. července 2003 usta-
noven farním vikářem Římskokatolic-
ké farnosti u kostela sv. Františka
z Assisi Praha - Chodov.
P. Mgr. Marián Jiří Husek OPraem.
byl na žádost svého řeholního předsta-
veného s účinností od 1. srpna 2003
uvolněn z funkce rektora filiálního
kostela sv. Karla Boromejského Praha
- Malá Strana.
P. Gorazd František Krušina OPra-
em. byl na žádost svého řeholního
představeného s účinností od 1. srpna
2003 ustanoven rektorem filiálního
kostela sv. Karla Boromejského Praha
- Malá Strana.
Ing. Mgr. Marek Miškovský, novok-
něz, byl s účinností od 1. července
2003 ustanoven farním vikářem Řím-
skokatolické farnosti u kostela sv.
Antonína Praha - Holešovice a farním
vikářem excurrendo Římskokatolické
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farnosti u kostela sv. Gotharda Praha -
Bubeneč.
RNDr. Mgr. Miloš František Převrá-
til, novokněz, byl od 1. července 2003
ustanoven farním vikářem Římskoka-
tolické farnosti u kostela sv. Václava
Praha - Smíchov.
Mgr. Ivo Rynda byl s účinností od 1.
července 2003 uvolněn z funkce kapla-
na Charitního domova sv. Václava pro
duchovní Stará Boleslav a s účinností
od téhož data ustanoven farním viká-
řem Římskokatolické farnosti Kolín,
farním vikářem excurrendo farností
Ovčáry a Plaňany a výpomocným du-
chovním vikariátu Kolín.
P. Serafim Jan Smejkal OCarm. byl
na žádost svého řeholního představe-
ného s účinností od 1. srpna 2003 usta-
noven farářem Římskokatolické far-
nosti u kostela sv. Fabiána a Šebestiána
Praha - Liboc.

Úmrtí
Vladimír Verner, rytíř, komtur řádu
sv. Silvestra, vedoucí stavebního odbo-
ru Arcibiskupství pražského, zemřel
po dlouhé a těžké nemoci v kruhu své
rodiny, zaopatřen svátostmi, dne
23. června 2003 ve věku nedožitých 65
let. Rozloučení se konalo 27. června
2003 v kostele sv. Tomáše Praha - Ma-
lá Strana. Pohřben byl na břevnovském
hřbitově u kostela sv. Markéty v Praze
6. R.I.P.

Pastorační
středisko
sv.Vojtěcha

Thákurova 3, 160 00 Praha 6
tel: 220 181 754, 220 181 705

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

Rekolekční setkání
Karmelitánské nakladatelství a Pasto-
rační středisko sv. Vojtěcha při Arcibi-
skupství pražském zvou na již šesté re-
kolekční setkání s P. Józefem Augusty-
nem SI.

Koná se ve dnech 7.–9. listopadu
2003 v Pastoračním středisku sv. Voj-
těcha v Praze 6. Téma: Touha po lásce.

Během rekolekce bude příležitost
k duchovnímu rozhovoru, bude mož-
nost dávat (písemně) otázky P. Augus-

tynovi a přistoupit ke svátosti smíření.
Rekolekce je určena pro všechny;

obzvláště jsou však na ni zváni mladí,
připravující se samostatně vykročit do
života.

Náklady na rekolekce činí Kč 100,-
a uhradí se při registraci. Organizátoři
nezajišBují ubytování ani stravování.
V místě konání je možnost pouze leh-
kého občerstvení.

Přihlášky zasílejte laskavě písemně
s uvedením adresy, věku a profese nej-
později do 31. října 2003 na adresu:
Pastorační středisko sv. Vojtěcha, Thá-
kurova 3, 160 00 Praha 6, e-mail: kan-
celar.ps@centrum.cz

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

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

Příprava na manželství
Příští společná příprava na život
v manželství začíná v úterý 7. 10. 2003
v 19:30 v Pastoračním středisku sv.
Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6. Snouben-
ci se přihlašují předem telefonicky
v Centru pro rodinu na čísle 220 181
777, nejpozději do 30. 9. 2003. Přípra-
vu tvoří osm večerů zaměřených na
konkrétní oblasti života v křesBanském
manželství. Během přípravy snouben-
ce čeká práce ve skupinách, přednášky
i sdílení v páru. Na kurzu spolupracují
manželské páry, psycholog, jáhen
a kněz. Příprava končí v úterý 2. 12.
2003. Termíny dalších společných pří-

prav jsou 20. 1.–9. 3. a 13. 4.–1. 6.
2004.

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 se můžete informovat tele-
fonicky v Centru nebo na našich inter-
netových stránkách v rubrice Progra-
my pro snoubence.

Různé typy příprav na manželství,
které pořádá Centrum pro rodinu, jsou
pastorační pomocí v diecézi a nenahra-
zují ani nezajišBují kontakt s oddávají-
cím. Snoubenci by měli sami ve vlast-
ním zájmu navštívit osobně oddávající-
ho kněze v dostatečném předstihu před
předpokládaným termínem svatby.

Psychologická poradna
Ve školním roce opět nabízí své bez-
platné služby Psychologická poradna
při Centru pro rodinu. Věřící odborní-
ci, psychologové a psychoterapeuti na-
bízejí klientům pomoc při řešení osob-
ních i partnerských problémů. Ke kon-
zultacím je třeba se předem objednat
na telefonním čísle 220 181 777.

Osamělé maminky
Díky již tradiční pomoci francouzské
komunity v Praze se mohla skupina
osamělých maminek s dětmi zúčastnit
týdenního pobytu se vzdělávacím a du-
chovním programem, který pořádalo
Centrum pro rodinný život Olomouc
letos v červenci ve Šternberku na Mo-
ravě.
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Kurs „Pomoc v pastoraci“ 
Pro muže a ženy, kteří pomáhají nebo chtějí pomáhat v pastorační práci a je-

jichž farář je doporučí, pořádá Pastorační středisko další dvouletý kurz. Bude
organizován tak, že se účastníci setkají 6x během každého školního roku, vždy
v sobotu. Při setkání dostanou zadání, případně pomůcky pro domácí studium.
Současně se ověří porozumění probrané látce.

Náplní kurzu budou, podobně jako v minulých létech, základní prvky věrou-
ky, morálky, liturgiky, potřebné pro orientaci v pastoračních otázkách, práce
s Písmem, některé pastorační otázky a zásady těch oblastí pastorace, v nichž lai-
ci působí. Kurz je také kvalifikačním předpokladem pro pověření laiků různými
pastoračními službami (služba Božímu slovu, služba eucharistii, vedení boho-
služeb bez přítomnosti kněze apod.).

Přihlášku s uvedením jména, data narození, adresy bydliště a farnosti, opat-
řenou doporučením faráře nebo kněze, který se službou dotyčného počítá nebo
ji už využívá, zašlou zájemci do konce září na adresu Pastoračního střediska.
Prvé setkání bude v Pastoračním středisku 11. října 2003 od 9 do 15 hod., další
dvě jsou plánovaná na 15. listopad 2003 a 10. leden 2004. Následující termíny
dohodneme při druhém setkání.



Pravidelná setkání osamělých ma-
minek budou po prázdninách opět po-
kračovat v Komunitním centru sv. Pro-
kopa, Praha - Nové Butovice (metro
B - Hůrka). Nejbližší termíny jsou 6. 9.
a 4. 10. 2003 vždy od 14:00 do cca
17:00. Program tvoří modlitba, vzá-
jemné sdílení a informace o dalších
programech. Hlídání dětí je možné za-
jistit po předchozím telefonickém
oznámení v Centru (220 181 777) min.
týden předem. Srdečně zveme všechny
rozvedené, vdovy a svobodné mamin-
ky!

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

DIecézní Volontariát
DIV = ZÁZRAK
Zázrak dobrovolné služby mladých
lidí v katolické církvi.
„S důvěrou se na Vás, mladí přátelé,
obrací biskupové Čech a Moravy,
abyste se nebáli nabídnout svůj čas,
své síly a schopnosti pro dobrovolnou
službu v našich farnostech. Noví zá-
jemci se mohou přihlásit do poloviny
října 2003, v Arcidiecézním centru pro
mládež, které Vám poskytne podrobné
informace.“

(www.volny.cz/dobrovolnik)

Kurz animátorů 2003–2005
Dvouletý kurz je určen všem věřícím
lidem mezi 16 až 24 lety (výjimky
možné po domluvě), kteří se podílejí
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 lze získat osvědčení,
umožňující vedení táborů pro děti
a mládež. Na závěr kurzu dostanou
všichni absolventi osvědčení a budou
mít zvýhodněné finanční podmínky
pro účast na Světovém setkání mláde-
že 2005 v Kolíně n./R.

Součástí kurzu jsou tématické semi-
náře a cvičení z oblastí: teologie, peda-
gogiky, psychologie a praktické ukáz-
ky her, animace liturgie atd. …

Termíny pro 1. rok: 18.–19. 10.,

6.–7. 12. 2003, 7.–8. 2., 17.–18. 4.,
19.–20. 6. 2004, začátek vždy v sobotu
v 10:00 hod., zakončení v neděli
v 17:00 hod. v ADCŽM Nazaret,
s možností přijet již v pátek.

Základní školení pro vedoucí tábo-
rů: 19.–21. 3. 2004

Možnost letního soustředění na Slo-
vensku: 16.–21. 8. 2004

PožZárské putování II – aneb
co nám ve ŽZáru uteklo
Dne 11. října 2003 opět vyrazíme do
okolí Kozojed. Co nás čeká a nemine?
Náročná, strasti- a překvapeníplná ces-
ta, mše sv. v lese a v cíli všemi očeká-
vaná „megasváča“.

Přihlašujte se do 6. října, informace
o místě a času odjezdu: 
www.praha. signaly.cz; 
adcm-pha@volny.cz; tel.: 244 910 469.

Víkendovky v Nazaretě
� Krása stvoření (3.–5. 10. 2003) Zve-
me všechny, kterým je 12-15 let na
společné prožití víkendu. Budeme spo-
lu slavit mši sv., hrát hry a hledat odpo-
vědi na různé otázky („Je to pravda,
že žili Adam a Eva?“, „Jak vlast-
ně vznikl svět?“…) Začínáme
v 18:00 hod. v pátek a setkání zakončí-
me v neděli společným obědem.
� Po stopách svatých II (31. 10.–2. 11.
2003) Rádi mezi sebou uvítáme všech-
ny 16-ti a víceleté. Čeká nás společné
slavení mše sv., cesta po stopách sva-
tých a chybět nebude ani legrace. Začí-
náme v 18:00 hod. v pátek a setkání za-
končíme v neděli společným obědem.

Kudy do Nazareta? Trasou metra
C na stanici Kačerov, odtud autobusem
114 na zastávku Kunratice. Nazaret
stojí hned vedle kostela.

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

Mše svaté
Kostel sv. Apolináře v neděli
v 18:00 – začínáme 7. 9. 2003

Kaple sv. Kříže v porodnici (Apolinář-
ská 18) ve středu v 18:00 – začínáme
17. 9. 2003

Adorace
Kaple sv. Kříže v porodnici
v 17:30 – začínáme 17. 9. 2003.
Večerní chvály za jednotu křesBanů
– každý čtvrtek v 19:30 v kostele sv.
Apolináře – začínáme 18. 9. 2003.

Společenství mladých
(18–30 let) – každý čtvrtek v Misijním
centru – začínáme 18. 9. 2003. Setkání
nad filmem, sdílení se, čajovna, dílna
pantomimy a hudby.

Otevřené modlitební setkání
(věk neomezen) – začínáme 16. 9.
2003. Každé úterý v 19:30, místo bude
upřesněno.

Brigáda
v Misijním centru – sobota 20. 9. 2003
od 9:00.

Večer Net for God
(18–30 let) – vždy 4. čtvrtek v měsíci
v Misijním centru v 19:30 (25. 9.,
23. 10., 27. 11. 2003). Informace o NFG
pro starší 30ti let na tel.: 220 199 446.

Kurz Alfa
(věk neomezen) začíná v úterý 21. 10.
2003 v Misijním centru. Cyklus 10ti
úterních večerů, který je vhodný pro
nevěřící a hledající.

ABECEDA víry
Příprava ke svátostem, zvláště ke křtu,
a prohloubení své víry, na základě
„studia na pokračování Katechismu
katolické církve“, se sdílením ve sku-
pince, společnou modlitbou, prožívá-
ním společenství. Kurs je koncipován
tak, aby bylo každý třetí měsíc možné
se do něj zapojit tím, že pro katechu-
meny je nutné absolvovat celoroční
formaci. První formační blok už probí-
hal. Druhý blok začne 16. září 2003
a skončí před Vánocemi. Setkání se
koná v domě Michael každé úterý ve-
čer v 18:30 h (včetně večeře).

Evangelizace Misijního centra
a Komunity Chemin Neuf
(věk neomezen) 13.–17. 10. 2003. Po-
drobnosti budou upřesněny na strán-
kách internetu.
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Víkend mládeže
(18–30 let) v klášteře Komunity Che-
min Neuf v Tuchoměřicích 17.–19. 10.
2003.

Emauzy
(věk neomezen, účast možná s dětmi,
pro které je připraven zvláštní pro-
gram) 6 víkendů a týden duchovních
cvičení zaměřených na studium Bible
s tématy: církev, utrpení, Duch svatý,
misie a evangelizace… První víkend je
8.–9. 11. 2003 v klášteře Komunity
Chemin Neuf v Tuchoměřicích, před-
pokládá se účast na celku a také počá-
teční rozhovor.

Komunitní
centrum 
sv. Prokopa

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

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

www.centrumbutovice.cz

Dopolední a večerní kurzy
Alfa
Kurzy Alfa tvoří série promluv na klí-
čová témata související s křesBanskou
vírou. Každé setkání začíná společnou
večeří, která dává účastníkům kurzu
příležitost se vzájemně seznámit. Po
promluvě je příležitost setkat se v ma-
lých skupinkách. Cílem je probírat té-
ma večera, klást otázky a vyjadřovat
různé názory.

Naslouchej, získej informace, dis-
kutuj a objevuj. A zeptat se můžeš na
cokoli. Alfa je místem, kde není žádná
otázka pokládána za nemístnou ani ne-
vhodnou, nebo zaujatou.

Alfa je pro každého, zvláště pak pro
ty, kteří se rozhodli prozkoumat křes-
Banství a hledají smysl života, nové
křesBany, páry připravující se na man-
želství, nebo pro toho, komu se nedaří
žít jako křesBan.

Kurzy Alfa probíhají v Komunitním
centru každý týden po dobu tří měsíců.
Večerním kurzům jsou vyhrazeny pon-
dělní večery (19:00–21:45). Pátý běh
večerních kurzů Alfa začne 22. 9. a po-
trvá do 8. 12. 2003. Dopolední Alfa
(středy 10:00–12:00) je určená zvláště
maminkám na mateřské dovolené. Za-
jišBujeme hlídání dětí a občerstvení).
První běh dopoledních kurzů Alfa za-

čne 24. 9. a potrvá do 10. 12. 2003.
Na Alfu je třeba se přihlásit (možno

jen na úvodní večeři) telefonicky, e-
mailem, osobně ve vrátnici Kom. cen-
tra nebo poštou. Další informace je
možné získat na internetových strán-
kách Kom. centra.

K 100. výročí stodůleckého
kostela
V letošním roce oslaví stodůlecký kos-
tel sv. Jakuba Staršího 100. výročí své
existence. V souvislosti s oslavou to-
hoto výročí budou probíhat následující
akce:
� 23. září v 18:30 hod. se uskuteční
v Komunitním centru sv. Prokopa
v rámci cyklu Prokopská zastave-
ní přednáška Mgr. Ondřeje Bastla Mo-
zaika z dějin Stodůlek. Zároveň bude
představena i jeho kniha Z dějin stodů-
lecké farnosti, která vychází při příle-
žitosti tohoto výročí.
� Tento večer bude také zahájena výs-
tava k tomuto tématu sestavená z vy-
braných pramenů. Výstava potrvá do
neděle 19. října.
� 11. října v 11:00 hod. vyvrcholí osla-
vy přímo v kostele sv. Jakuba Staršího
slavnou mší sv. za přítomnosti Mons.
ThDr. Jaroslava Škarvady, při které
chrámový sbor provede skladbu sou-
časného skladatele Z. Lukáše Missa
brevis.
� 12. října v 15:00 hod. se uskuteční
v kostele sv. Jakuba Staršího koncert
vážné hudby. Účinkující: Marek Poče-
pický (housle) a Václav Vála (varhany).

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

Akce
2. 9. a 7. 10. v 19:00–20:00 Adorace
v kostele sv. Josefa, Josefská 4, Praha
1 - Malá Strana, vede společenství
CHO při farnosti sv. Tomáše.

Otevřená společenství
Praha 5 - Smíchov, úterý 20:00–22:00,
Nám. 14. října, boční vchod do kostela

sv. Václava. Kontaktní osoba: Hana
Schmittová.
Praha 10 - Vršovice, úterý 19:00–21:00,
zadní vchod do kostela sv. Václava,
Nám. Svat. Čecha. Kontaktní osoba:
Václav Novák.

YMCA Kluby
křes$anská zájmová
činnost pro děti
a mládež, 

Na Poříčí 12, 
115 30 Praha 1, 

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

Kluby pro děti a mládež
� výtvarné (R+D od 2 let) čtvrtek
14:30
� keramika + Vv od 6 let čtvrtek 15:30
� příprava ke zkouškám výtv. školy
čtvrtek od 17:00 – 8 osob
� hudební – výuka hry na klavír, flétnu,
kytaru (doprovodná i klasická), housle
� sportovní
� tvořivé (např. korálky, řezbářství)

Podzimní prázdniny
25.–29. 10. 2003 od 8 let – korálky,
šňůry… turistika

Kurzy pro dospělé
� výuka hry na hudební nástroje
� 10 lekcí výtv. technik (max. 10 osob)
– čtvrtek 18:30–20:00 (2. 10. 2003
malba na hedvábí, 9. 10. 2003 textil.
aplikace, 16., 23., 30. 10. 2003 drhání)
� korálková dílna – úterý od 14:00
a 16:00
� taneční kurzy pro mládež i dospělé
od 2. 10. 2003 výuku kompletního ta-
nečního programu, max. 16 párů. Mlá-
dež i dospělí – začátečníci – čtvrtek
18:30–20:15, opakovací a nástavbový
kurz – čtvrtek 20:30–22:15. Cena do-
spělí 2 100,- Kč za 1 pár a 10 lekcí,
mládež 1 800 Kč za 1 pár a 10 lekcí.

YMCA
Živá rodina

občanské sdružení
115 30 Na Poříčí 12, Praha 1

tel. 224 872 421
e-mail: zr@ymca.cz

Návštěva Richarda Rohra,
OFM v ČR
Po inspirujícím turné v září 2001 (viz.

10



11

http://www.svobodat.com/rohr2001/)
Richard Rohr souhlasil s další návště-
vou a to v září 2003.
Součástí turné budou 4 veřejné před-
nášky:
� 11. 9. v 18:00 Brno, Besední dům:
„Spiritualita muže a ženy“
� 14. 9. v 19:30 Praha 6, kostel sv. Voj-
těcha: „Cesta divokého muže“ (o muž-
ské duchovní cestě)
� 15. 9. v 19:00 Praha, kostel sv. Vojtě-
cha: „Budoucnost Církve“ (Tato před-
náška vychází zčásti z Rohrovy knihy
„Proč být katolík“, která tou dobou vy-
jde česky.)
� 16. 9. v 19:00 Praha, místo bude
upřesněno: „Velká témata v Písmu“
� 12.–14. 9. Křižanov: Víkendové
soustředění pro omezený počet váž-
ných zájemců – mužů.
Přihlášky na http://www.chlapi.cz/rohr/
2003.html nebo na tel.: 224 872 421.

Aktuální rozvrh Rohrova turné je na webu:
http://www.chlapi.cz/ rohr/2003.html

Připravuje se další návštěva v září
2004, která bude více zaměřena na prá-
ci s vážnými zájemci o mužskou spiri-
tualitu.

Informace o Richardu Rohrovi
Richard Rohr se narodil r. 1943 ve
městě Topeca, ve státě Kansas v USA.
V roce 1961 vstoupil do františkánské-
ho řádu. Vystudoval teologii ve františ-
kánském semináři a v roce 1970 byl
vysvěcen na kněze. V roce 1971 zalo-
žil rodinnou komunitu New Jerusalem
v Cincinatti, v Ohiu. Je jedním ze za-
kladatelů charizmatické obnovy
v USA. Dnes je Richard Rohr meziná-
rodně známý kazatel a vedoucí exerci-
cií. V roce 1986 založil „Centrum pro
akci a kontemplaci“ v Albuquerque ve
státu New Mexico, USA.

V současné době žije v poustevně
poblíž františkánské komunity v Albu-
querque a dělí svůj čas mezi místní
službu a kázání, a vyučování na všech
kontinentech. Za své prvotní povolání
považuje šíření evangelia a k tomuto
cíli používá mnoha prostředků: integ-
raci akce a kontemplace, tvorbu komu-
nit, záležitosti míru a spravedlnosti,
mužskou spiritualitu, eneagram, eko-
logickou spiritualitu a další.

Znám je zejména díky svým počet-
ným audio (a video) kazetám, které vy-
dává již od sedmdesátých let.

Unie
katolických
žen

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

e-mail: ukz@volny.cz

UKŽ Vás zve na zářijovou
pou$ do Klokot u Tábora
v neděli 21. 9. 2003
Předběžný program pouti:
� 8:00 odjezd z Prahy
� 10:00 mše sv. v kostele Nanebevzetí
P. Marie v Klokotech, po mši sv. pose-
zení u kávy a čaje v prostorách klášte-
ra, setkání s P. Sedloněm, duchovním
správcem kostela, prohlídka kostela
� 13:00 odjezd do Chýnova, prohlídka
kostela, návštěva hřbitova s plastikami
Františka Bílka a Bílkovy vily s expo-
zicí z díla tohoto slavného sochaře-
mystika (*1872 v Chýnově, +1941
v Chýnově)
� cca 18.00 návrat do Prahy

Předběžná cena dopravy 150 Kč při
naplněné kapacitě autobusu, vstupné
na prohlídku kostela a kláštera 20 Kč,
do Bílkova domu zatím nezjištěno.

Přihlašujte se obratem v kanceláři
UKŽ.

Křes$anská 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.

Další zprávy
Kostel sv. Václava
Proboštská 3, Praha 6 - Dejvice, spo-
jení: metro A – Dejvická, tram 2, 20,
26 – stanice Hadovka.

Neděle 28. 9. 2003 v 16:30 Koncert
Ztracené kapely pro malé a velké děti.
Všichni jste srdečně zváni.

Farnost Panny Marie Sněžné
Jungmannovo nám. 18, Praha 1

Od 2. 9. do 15. 9 od 11–18 hodin se
koná výstava v kapli sv. Jana Nepo-
muckého, nazvaná Krása stvoření. Po-
řádá Klub výtvarníků při františkán-
ském klášteře u Panny Marie Sněžné.

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 ne-
děli 21. 9. 2003 – 16:30 RNDr. Irena
Sargánková, CSc.: „Hnutí v církvi“.

Centrální katolická knihovna
Thákurova 3, Praha 6 - Dejvice

Pořádá výstavu J. R. R. Tolkien
(1892–1973). Otevřena od 3. do 28. 9.
2003 denně od 9 do 17 hodin, v úterý
a ve středu do 20 hodin.

Oddělení duchovní hudby vás sr-
dečně zve na úvodní přednášku z cyklu
Duchovní hudba v proměnách staletí
„Gregoriánský chorál aneb od úst
k uším“. Přednášející: Jiří Hodina.
Přednáška se koná 23. září 2003 ve
studovně Oddělení duchovní hudby
CKK (Thákurova 3, Praha 6 - Dejvice;
přízemí vlevo, dveře č. 21) od 18:30
hodin. Přednáškový cyklus se uskuteč-
ňuje za finanční podpory ministerstva
kultury. Vstup volný.

Svatováclavské slavnosti 2003
12. Mezinárodní festival duchovního
umění, pořádá: Společnost pro du-
chovní hudbu Praha
tel./fax: 220 181 710. Vstupenky:
SDH, Ticketpro, Via Musica, Týnská
galerie.
K O N C E RT Y
� Pondělí 15. září, 19:30 – Emauzské
opatství – Kostel Panny Marie, sv. Je-
ronýma a českých patronů. Zahajova-
cí koncert – F. X. Brixi: Opus Patheti-
kum, J. Zach: Stabat Mater.
� Čtvrtek 18. září, 19:30 – Chrám Mat-
ky Boží před Týnem. Varhanní reci-
tál – Ch. Luython, S. Scheidt, H. M.
Keller, J. S. Bach, J. K. Kuchař, A. Wi-
llscher – Jaroslav Tůma – varhany.
� Neděle 21. září, 19:30 – Emauzské
opatství – Kostel Panny Marie, sv. Jero-
nýma a českých patronů. Europa
sanctorum – Úcta ke svatým ve středo-
věké Evropě. Schola St. Sunnivae (Nor-
sko), Schola Gregoriana Pragensis.



� Středa 24. září, 19:.30 – Kostel sv.
Mikuláše na Malé Straně. Spirituály
a gospely – Acappella (USA).
� Čtvrtek 25. září, 19:30 – Katedrální
chrám sv. Cyrila a Metoděje. S. V. Rach-
maninov: Vsjenočnaja vigilija (Noční
bdění). Pražský filharmonický sbor.
� Pátek 26. září, 19:30 – Bazilika sv.
Jakuba / St. James Basilica. Philippe de
monte a písně doby bělohorské. Gutta
Musicae.
� Sobota 27. září, 18:00 – Vladislavský
sál. Závěrečný koncert – B. Martinů:
Česká rapsódie, H. Górecki: Beatus vir.
� Polední varhanní koncerty v Chrámu
Matky Boží před Týnem. Začátky kon-
certů ve 12:15 hodin: 15. 9, 16. 9., 17.
9., 18. 9., 19. 9.

Bohoslužby
� Úterý 17. září, 17:00 – Bazilika sv.
Jiří. II. Nešpory ke svátku sv. Ludmily –
Cantio Feminea, Schola Benedicta.
� Úterý 17. září, 18:0 – Bazilika sv. Ji-
ří. Slavnostní mše svatá – Caldara:
Missa „Beati mundo corde“. Pražský
katedrální sbor.
� Neděle 28. září, 17:00 – Katedrála sv.
Víta, Václava a Vojtěcha. II. Nešpo-
ry Slavnosti sv. Václava.
� Neděle 28. září, 18:00 – Slavnost-
ní mše svatá. J. B. Foerster: Glagolská
mše, op. 123.
� Pražský katedrální sbor.

Koncert sboru Krakow Gospel
Choir
Koncert polského gospelového sboru
Krakow Gospel Choir a plzeňského
sboru Touch Of Gospel se bude konat
20. září 2003 v 19:00 v Salesiánském
divadle. Vstupné je 85,- Kč a vstupen-
ky lze rezervovat na e-mailu: gos-
pel@gospeltrain.cz.

Den díkůvzdání Fatimy 
na Svaté Hoře
Dne 20. září 2003 se koná na Svaté Ho-
ře arcidiecézní den díkůvzdání Fatimy.
Tato slavnost je součástí národní akce
Středoevropských katolických dnů

2003/2004 a děje se postupně ve všech
římskokatolických diecézích ČR. Pro-
gram (orientačně): 10:00 vystavení fa-
timské sochy Panny Marie; 10:30 sla-
vení eucharistie (pontifikální); 12:00–
14:00 osobní modlitba; 14:00 setkání
arcidiecéze v modlitbě, průvod; 16:00
zakončení.

Termín národní pouti do Fatimy au-
tobusem je 7. 9. 2003 (letecky 12.–14.
9. 2003). Více informací na
http://katdny.cirkev.cz

Oznámení
ŘK farnost Praha Vršovice
oznamuje, že vzhledem ke konání Sva-
továclavských slavností na náměstí Sv.
Čecha, se nebude v ohlášených dnech
tj. 26.–29. září 2003 konat výstav
Nejsvětější svátosti.

Z historického
kalendáře

6. září 1673 Položen základní ká-
men ke stavbě chrámu sv. Mikuláše na
Malé Straně v Praze.
15. září 1968 Zemřel P. Josef Ken-
tenich, německý zakladatel schönstatt-
ského hnutí. Jeho cílem je nábožensko
– mravní obnova světa (* 11. 11. 1885).
18. září 1378 Papež Urban VI. jme-
noval pražského arcibiskupa Jana Očka
z Vlašimi jako prvního Čecha kardiná-
lem.
21. září 1348 Papež Kliment VI.
potvrdil bullou založení kláštera v Pra-
ze Emauzích.
21. září 1993 Zemřel prof. ThDr.
František Kotalík, proděkan katolické
teologické fakulty, kapitulní děkan
u sv. Víta v Praze (* 13. 9. 1917).
23. září 1968 Zemřel sv. Pater Pio,
italský kněz, stigmatizovaný kapucín-
ský mnich (* 25. 5. 1887).
27. září 1903 Slavnostně vysvěcen
kostel sv. Prokopa v Praze na Žižkově
pražským arcibiskupem kard. Lvem
Skrbenským z Hříště.

28. září 1958 Přijal biskupské svě-
cení Karol Wojtyla, nynější papež Jan
Pavel II.
29. září 1363 Na pozvání Karla IV.
a arcibiskupa Arnošta z Pardubic přišel
do Prahy řeholní kanovník, augustinián
Konrád Waldhauser.
29. září 1953 Zemřel Jaroslav
Ovečka, katolický kněz – jezuita, autor
teologických pojednání a překladatel
(26. 12. 1882).
29. září 1963 Papež Pavel VI. sta-
novil začátek druhého období II. vati-
kánského koncilu.

Arnošt Kelnar

Inzerce
Civilní služba
Duchovní správa u kostela sv. Vojtěcha
v Dejvicích přijme mladého muže na
civilní službu. Informace na tel. 220
181 705 u pí. Grundové.

Arcibiskupství pražské
přijme vedoucího nově sloučených od-
borů kancléřství a právního – kancléře
kurie. Požadavky: VŠ – právní, event.
humanitní, min. 5 let praxe v oblasti
spisové služby, archivnictví, církevní-
ho nebo civilního práva, min. 5 let pra-
xe ve vedení týmu, práce s PC, znalost
cizího jazyka (latina výhodou), bydliš-
tě v Praze a okolí. Nástup 1. 1. 2004.
Přihlášky se strukturovaným životopi-
sem zasílejte nejpozději do 30. 9. 2003
na adresu: Arcibiskupství pražské,
Hradčanské nám. 16, 119 02 Praha
1 nebo e-mailem: bohmova@apha.cz

Arcibiskupství pražské
přijme vedoucího stavebního odboru.
Požadavky: VŠ nebo SŠ + min. 10 let
praxe v oboru, min. 5 let praxe ve vede-
ní týmu, práce s PC, řidičský průkaz
B, bydliště v Praze a okolí. Nástup 1. 1.
2004. Přihlášky se strukturovaným ži-
votopisem zašlete nejpozději do 22. 9.
2003 na adresu: Arcibiskupství praž-
ské, Hradčanské nám. 16, 119 02 Praha
1 nebo e-mailem: bohmova@apha.cz
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